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«Áîëþ÷³ òî÷êè» Ïîäîëó —
íà êîíòðîë³
� Äåïóòàòè âçÿëèñÿ âïîðÿäêóâàòè ³ñòîðè÷íó ÷àñòèíó ì³ñòà

Ó Êèºâ³ ñòâîðåíèé
áëàãîä³éíèé ôîíä
äëÿ äîïîìîãè 
ó÷àñíèêàì ÀÒÎ

Ó Êèºâ³ ñòâîðåíèé áëàãîä³é-

íèé ôîíä, êóäè ìîæíà ïåðåðàõó-

âàòè êîøòè äëÿ äîïîìîãè ó÷àñíè-

êàì ÀÒÎ. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ìåð

Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ó ñâîºìó â³-

äåîçâåðíåíí³.

«Ñüîãîäí³,êîëè éäåòüñÿ ïðî ö³-

ë³ñí³ñòü ³ íåçàëåæí³ñòü íàøî¿ äåð-

æàâè, ìè ïîâèíí³ äîïîìîãòè íà-

ø³é àðì³¿, íàøèì ïàòð³îòàì-äîá-

ðîâîëüöÿì, ÿê³ çàõèùàþòü Óêðà-

¿íó íà ïåðåäîâ³é. Ìè ñòâîðèëè ó

Êèºâ³ áëàãîä³éíèé ôîíä,êóäè ìîæ-

íà ïåðåðàõóâàòè êîøòè äëÿ ïðè-

äáàííÿ íåîáõ³äíîãî õëîïöÿì íà

ïåðåäîâ³é. Óñ³ ãðîø³ âèòðà÷àòè-

ìóòüñÿ ïðîçîðî ³ ï³ä ìî¿ì îñîáèñ-

òèì êîíòðîëåì»,— ï³äêðåñëèâ Â³-

òàë³é Êëè÷êî.

Â³í òàêîæ â³äçíà÷èâ,ùî ó ñòî-

ëèö³ ñòâîðåíèé ³ ïðàöþº êîîðäè-

íàö³éíèé öåíòð äîïîìîãè ó÷àñíè-

êàì ÀÒÎ, êóäè ìîæóòü çâåðòàòèñÿ

óñ³,õòî õî÷å ³ ìîæå ï³äòðèìàòè íà-

øèõ á³éö³â.

«Êîæíîãî òèæíÿ ìè â³äïðàâëÿ-

ºìî â çîíó ÀÒÎ òå íåîáõ³äíå, ïðî

ùî ïðîñÿòüá³éö³.Çáèðàºìî êîøòè,

â³äíîâëþºìî òåõí³êó òà êàðåòè

øâèäêî¿, êóïóºìî ñïîðÿäæåííÿ ³

õàð÷³. Ôðîíò ñüîãîäí³ òðèìàºòüñÿ

íà äîïîìîç³ íåáàéäóæèõ óêðà¿í-

ö³â,ñàìîâ³ääàíèõ âîëîíòåð³â.Êè-

ÿíè,ïàòð³îòè,äîïîìîæåìî íàøèì

á³éöÿì çàõèñòèòè Óêðà¿íó!» — çà-

êëèêàâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ñòîëè÷íà âëàäà
ñï³ëüíî ç³ Ñâ³òîâèì
áàíêîì ðîçðîáëÿòü
³íòåãðîâàíèé ïëàí
ðîçâèòêó 
òðàíñïîðòíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè 
òà ïðèì³ñüêî¿ çîíè
ñòîëèö³

Ó ñòîëèö³ ñòâîðåíî ðîáî÷ó

ãðóïó ç ïèòàíü âïðîâàäæåííÿ

ñï³ëüíîãî ïðîåêòó ç³ Ñâ³òîâèì

áàíêîì ùîäî ðîçðîáêè ³íòåãðî-

âàíîãî ïëàíó ðîçâèòêó òðàíñ-

ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Êèºâà

òà éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè. Â³äïî-

â³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñà-

íî ãîëîâîþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, ðîáî÷ó

ãðóïó î÷îëèâ ðàäíèê ì³ñüêîãî ãî-

ëîâè Îëåêñàíäð Êàâà. Äî ãðóïè

òàêîæ óâ³éøëè êåð³âíèêè òðàíñ-

ïîðòíîãî äåïàðòàìåíòó ÊÌÄÀ,

ïðîô³ëüíèõ êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-

ºìñòâ òà ôàõ³âö³ ç àðõ³òåêòóðè.

Ðîáî÷à ãðóïà çä³éñíèòü àíà-

ë³ç îñíîâíèõ ïðîáëåì ðîçâèòêó

ïàðêóâàëüíîãî ïðîñòîðó ì³ñòà,

âèçíà÷èòü øëÿõè, ìåõàí³çìè òà

ñïîñîáè éîãî ðîçâèòêó.

íîâèíè

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊ² àêòèâ³ñòè âæå äàâ-
íî áîðþòüñÿ çà ïîâåðíåííÿ ì³ñ-
òó Ãîñòèííîãî äâîðó, âò³ì, â³í ³
äîñ³ çàëèøàºòüñÿ çà çåëåíèì çàáî-
ðîì. Äíÿìè ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè-
¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè ³ òóðèç-
ìó ï³äòðèìàëà ïðîïîçèö³þ ãðî-
ìàäè ³ ìóçåéíèê³â ùîäî ñòâîðåí-
íÿ òóò Ìóçåþ ³ñòîð³¿ Êèºâà. «Ìè
ïîòðåáóºìî öèõ ïëîù, áî çàðàç
ëèøå íåâåëè÷êà ÷àñòèíà ìóçåé-
íèõ ôîíä³â åêñïîíóºòüñÿ â ìóçå¿
ïî âóëèö³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêî-
ãî, 7,— ðîçïîâ³ëà «Õðåùàòèêó» çà-
ñòóïíèê ãåíäèðåêòîðà Ìóçåþ ³ñ-
òîð³¿ Êèºâà ç íàóêîâî¿ ðîáîòè Êà-
òåðèíà Ðîìàíîâà.— Éîãî ïëîùà,
à öå áëèçüêî òðüîõ òèñÿ÷ êâàäðàò-
íèõ ìåòð³â, çàìàëà íå ëèøå äëÿ
åêñïîçèö³¿, òàì íåìîæëèâî ðîç-
ì³ñòèòè ôîíäîñõîâèùà, òåõí³÷í³
ñëóæáè. Çà íàøèìè ï³äðàõóíêà-
ìè, äëÿ ìóçåþ â ºäèíîìó ïðèì³-
ùåíí³ ïîòð³áíî â³ä 7 äî 9,5 òèñÿ÷³
êâàäðàòíèõ ìåòð³â, ñàìå ñò³ëüêè º

ó Ãîñòèííîìó äâîð³. ßêùî â³í ñòà-
íå ìóçåºì, ìè çìîæåìî íàðåøò³ çà-
áðàòè ôîíäè ç Óêðà¿íñüêîãî äî-
ìó, çðîáèòè íîðìàëüíå ôîíäîñ-
õîâèùå ³ â³äêðèòè ÷àñòèíó íàøèõ
ôîíä³â, çîêðåìà àðõåîëîã³÷íèé.
Òàêîæ öå äîçâîëèòü ïîáóäóâàòè é
ö³êàâó åêñïîçèö³þ, ÷àñòèíó ÿêî¿
ìîæíà áóäå ïðèñâÿòèòè ³ Ïîäî-
ëó — ºäèíîìó ì³ñöþ â Êèºâ³, äå
íå ïåðåðèâàëîñÿ ì³ñüêå æèòòÿ».
Ïðîòå ïåðñïåêòèâó ñòàòè ìóçåºì
Ãîñòèííèé äâ³ð ìàòèìå ëèøå ó òî-
ìó ðàç³, ÿêùî áóäå ïåðåäàíèé äî
âëàñíîñò³ ì³ñòà. «Â³í í³êîëè íå íà-
ëåæàâ ì³ñòó, áóâ çàãàëüíîíàö³î-
íàëüíîþ âëàñí³ñòþ,— çàçíà÷àº ãî-
ëîâà êîì³ñ³¿ ²ãîð Ëóöåíêî.— Äî
öüîãî ÷àñó Ãîñòèííèé äâ³ð çàëèøàº-
òüñÿ â îðåíä³ «Óêððåñòàâðàö³¿»,
òîáòî ó ïàíà Êðàâöÿ, çà ï³ëüãîâîþ
ñòàâêîþ. Ïèòàííÿ ìóñèòü ñòîÿòè
ïðî äîñòðîêîâå ðîç³ðâàííÿ äîãî-
âîðó îðåíäè, ï³äñòàâîþ äëÿ ÷îãî
ìîæå ñòàòè íåâèêîíàííÿ îðåíäà-

ðåì óìîâ äîãîâîðó, çîêðåìà ùî-
äî çáåðåæåííÿ ïàì’ÿòêè, ö³ë³ñíî-
ñò³ ìàéíà. Ìè çíàºìî, ùî áóâ ï³ä-
ïàë, íåçàêîíí³ ïåðåáóäîâè òðå-
òüîãî ïîâåðõó ùå â ê³íö³ 1990-õ, êî-
ëè äîáóäóâàëè ñîòí³ êâàäðàòíèõ
ìåòð³â. Â îñòàíí³ ðîêè Ãîñòèííèé
äâ³ð áóëî ïîçáàâëåíî ñòàòóñó ïàì’-
ÿòêè, òóò õîò³ëè çðîáèòè òîðãî-
âèé öåíòð. Ïîêè ùî êè¿âñüêà âëà-
äà, íà æàëü, íå ìîæå ðîçïîðÿäæà-
òèñÿ öèì îá’ºêòîì. Ïåðåäàòè íà
áàëàíñ ì³ñòó éîãî ìîæå äåðæàâà,
à ñàìå Ôîíä äåðæìàéíà çà ð³øåí-
íÿìè ïàðëàìåíòó ³ Êàáì³íó. Ñïî-
ä³âàþñÿ, çà íàñòóïíîãî ñêëàäó Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè äåïóòàòè ñêàñóþòü òó
íîðìó, ÿêà äîçâîëÿëà éîãî ïðè-
âàòèçóâàòè, à òàêîæ ð³øåííÿ ïðî
ë³êâ³äàö³þ ñòàòóñó ïàì’ÿòêè. Òî-
ä³ àâòîìàòè÷íî ï³äå îäíà ç êðè-
ì³íàëüíèõ ñïðàâ ïî ðóéíóâàííþ
ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè». ßêùî æ
þðèäè÷í³ ïèòàííÿ áóäóòü âèð³-
øóâàòèñÿ äîâãî, òî íàïåðåäîäí³
çèìè âêðàé íåîáõ³äíî «çàêîíñåð-
âóâàòè» Ãîñòèííèé äâ³ð, ùîá çáå-
ðåãòè éîãî õî÷à á ó ³ñíóþ÷îìó ñòà-
í³. «Áóä³âëþ ïîòð³áíî çàõèñòèòè
â³ä âîëîãè çâåðõó, çðîáèòè ï³ä-
ìîñòîê, ùîá âîäà â³äõîäèëà â³ä
ôóíäàìåíòó, íàêðèòè áàñåéí, ÿêèé
òåæ íàêîïè÷óº âîäó,— ïîä³ëèâñÿ
ïàí Ëóöåíêî.— Öå îá³éäåòüñÿ â
ïàðó ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Íåùî-
äàâíî ÿ ïîë³òàâ íà âåðòîëüîò³ íàâ-
êîëî Ãîñòèííîãî äâîðó ³ çíÿâ àã³-
òàö³éíèé êë³ï — ïëàíóþ çâåðíó-
òèñÿ äî ñòîëè÷íîãî á³çíåñó çà ìà-
òåð³àëüíîþ äîïîìîãîþ».

Ì³ñüê³ äåïóòàòè â³äðåàãóâàëè
é íà çâåðíåííÿ êèÿí, ÿê³ âáîë³âà-
þòü çà Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç. Äåÿê³
ñòàðîâèíí³ áóäèíêè ïðîäîâæóþòü
ðóéíóâàòèñÿ, õî÷à é ìàþòü âëàñíè-
ê³â. «Ìè çðîáèìî äåïóòàòñüêèé
çàïèò íà ö³ áóä³âë³, ÿê³ â òàêîìó
íåïðèâàáëèâîìó ñòàí³, â³äøóêà-
ºìî âëàñíèê³â ÷åðåç çàïèòè äî Äå-
ïàðòàìåíòó âëàñíîñò³,— ðîçïîâ³â
÷ëåí êîì³ñ³¿ ²ãîð Ôåäîðåíêî.— Ìè
áóäåìî âèêëèêàòè ¿õ íà íàøó êî-
ì³ñ³þ ³ ïîâ³äîìëÿòè, ùîá àáî ðî-
áèëè ðåìîíò, àáî ïîâåðòàëè áó-
ä³âë³ äî âëàñíîñò³ ì³ñòà, ÿêùî íå-
çäàòí³ ïðèâåñòè ¿õ ó íàëåæíèé
ñòàí. Öÿ óí³êàëüíà ³ñòîðè÷íà ÷àñ-
òèíà ì³ñòà ìàº áóòè â íàéêðàùî-
ìó ñòàí³, ùîá êèÿíè ³ òóðèñòè ìîã-
ëè ìèëóâàòèñÿ ÷óäîâîþ àðõ³òåê-
òóðîþ Àíäð³¿âñüêîãî óçâîçó, à íå
ñïîñòåð³ãàëè çàáîðè ³ ðó¿íè».

Ïî Àíäð³¿âñüêîìó óçâîçó ðîáî-
÷à ãðóïà ï³äíÿëàñÿ ³ äî Äåñÿòèííî-
ãî ïðîâóëêó, äå íàðàç³ òðèâàº áó-
ä³âíèöòâî, ùî âèêëèêàº îáóðåí-
íÿ êèÿí. «Äî íàñ çâåðíóëàñÿ ÃÎ
«Àíäð³¿âñüêà ïåéçàæíà ³í³ö³àòè-
âà» ùîäî áóä³âíèöòâà çà àäðåñîþ
Äåñÿòèííèé ïðîâóëîê, 3-5,— ðîç-
ïîâ³äàº ²ãîð Ôåäîðåíêî.— Öÿ çå-
ìåëüíà ä³ëÿíêà âèä³ëåíà äëÿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷î¿ áóä³âë³, ïðîòå
ç 2012 ðîêó ðîçïî÷àëèñÿ ìàñøòàá-
í³ ðîáîòè ³ç ñïîðóäæåííÿ îô³ñíî-
ãî öåíòðó ç æèòëîâèìè ïðèì³ùåí-
íÿìè. Õî÷åìî ðîç³áðàòèñÿ, ÷îìó
ñïî÷àòêó òóò ïëàíóâàëè çðîáèòè
ïðèéìàëüíþ öåðêâè, à çàðàç çâî-
äÿòü îô³ñíèé öåíòð» �

Ðîáî÷à ãðóïà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
êóëüòóðè ³ òóðèçìó íàâ³äàëàñÿ ó Ïîä³ëüñüêèé
ðàéîí. Äåïóòàòè ï³äòðèìàëè ïðîïîçèö³þ ãðîìàäè
ùîäî ñòâîðåííÿ â Ãîñòèííîìó äâîð³ Ìóçåþ ³ñòîð³¿
ì³ñòà Êèºâà. À òàêîæ ïðîéøëèñÿ Àíäð³¿âñüêèì
óçâîçîì, ïîçíà÷àþ÷è áóäèíêè, ùî çíàõîäÿòüñÿ â
àâàð³éíîìó ñòàí³, òà ðîçãëÿíóëè ïèòàííÿ ñêàí-
äàëüíîãî áóä³âíèöòâà ó Äåñÿòèííîìó ïðîâóëêó.

Âàñèëèíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ô
îò

î 
Áî

ðè
ñà

 Ê
Î

ÐÏ
ÓÑ

ÅÍ
Ê

À

Äíÿìè ðîáî÷à ãðóïà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè ³ òóðèçìó âèâ÷àëà íàéïðîáëåìí³ø³ ïèòàííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà, ðîçòàøîâàíî¿ íà òåðèòîð³¿
Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó
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Ì³ñüêà âëàäà â³äíîâëþº ä³àëîã
³ç êèÿíàìè
� Ó Êîíòàêòíîìó öåíòð³ çàïðàöþâàâ «Ïðÿìèé çâ’ÿçîê» 

ç î÷³ëüíèêàìè ñòîëèö³

ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ çèìà, ³ êèÿíè ç îñ-
òðàõîì ÷åêàþòü íà ¿¿ ïðèõ³ä. ×è
çìåíøàòü òåìïåðàòóðó òåïëà ó áó-
äèíêàõ, ùî áóäå ç àâàð³éíèìè áó-
ä³âëÿìè — öå ïåðøå ïèòàííÿ, ÿêå
ïîñòàâèëà Ïåòðó Ïàíòåëåºâó ìåø-
êàíêà ì³ñòà Ñâ³òëàíà. Âîíà ñòóð-
áîâàíà ÷óòêàìè, ìîâëÿâ, òåìïå-
ðàòóðó òåïëà ó êâàðòèðàõ çìåí-
øàòü. Íàòîì³ñòü çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ çàïåâíèâ, ùî òåìïåðà-
òóðà ïîâ³òðÿ â îñåëÿõ êèÿí áóäå
íå íèæ÷îþ âèçíà÷åíèõ ñàí³òàð-
íèõ íîðì. Îêð³ì öüîãî, ìåøêàíö³
Ë³ñîâîãî ìàñèâó òà Òðîºùèíè õî-
ò³ëè ä³çíàòèñÿ, êîëè â ¿õí³õ êâàð-
òèðàõ ç’ÿâèòüñÿ ãàðÿ÷à âîäà. «Ìè
ðîáèìî óñå ìîæëèâå â öüîìó ïè-
òàíí³»,— çàçíà÷èâ Ïåòðî Ïàíòå-
ëåºâ. ² ïîÿñíèâ, ùî íàðàç³ ì³ñòî
íå ìîæå âêëþ÷èòè ÒÅÖ-6, ÿêà îá-
ñëóãîâóº ö³ ðàéîíè. «Ìè çàðàç âå-
äåìî ïåðåãîâîðè ³ç «Íàôòîãàçîì»
ñòîñîâíî ïîñòàâêè íà ÒÅÖ áëàêèò-
íîãî ïàëèâà, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì

ìè ðîçæàðèìî êîòëè. ×åêàòè çà-
ëèøèëîñü íåäîâãî»,— çàïåâíèâ
ì³ñüêèé óðÿäíèê. Ïðîñèëè ïîÿñ-
íåíü ìåøêàíö³ ì³ñòà ñòîñîâíî ïðî-
ãðàìè óòåïëåííÿ æèòëîâèõ áóäèí-
ê³â. «Êîæåí, õòî áàæàº óòåïëèòè
ôàñàä, ïîâèíåí ç³áðàòèñÿ ðàçîì
ç³ ñâî¿ìè ñóñ³äàìè ïî áóäèíêó òà
çâåðíóòèñÿ ç çàÿâîþ äî ðàéîííî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, à ïîò³ì ì³ñüêà âëà-
äà îêðåìî ïî êîæíîìó çâåðíåí-
íþ âèð³øóâàòèìå ïèòàííÿ óòåï-
ëåííÿ ôàñàä³â,— ïîÿñíèâ Ïåòðî
Îëåêñàíäðîâè÷.— Çâ³ñíî, º òàêà
ïðîãðàìà. Ìè ÷àñòèíó âèòðàò ç
óòåïëåííÿ áåðåìî íà ñåáå, à ÷àñ-
òèíó ïëàòÿòü ñàì³ ì³ñòÿíè. Îäíàê
ìè ïðàöþºìî íå çà îêðåìèìè çà-
ÿâàìè â³ä êîíêðåòíî¿ êâàðòèðè, à
ç ÎÑÁÁ ÷è ç ãðóïîþ ìåøêàíö³â òî-
ãî ÷è ³íøîãî áóäèíêó. Íà æàëü, â
áþäæåò³ ì³ñòà íåìàº òàêèõ êîø-
ò³â, ùîá ïîâí³ñòþ âçÿòè íà ñåáå
óòåïëåííÿ áóäèíê³â. Òîìó ìè âè-
ð³øèëè ä³ÿòè òàêèì ÷èíîì: ì³ñ-

òî, íàïðèêëàä, ïîêðèâàº âèòðàòè
íà ðîáîòè, à ìåøêàíö³ — ìàòåð³-
àëè». Òàêîæ êèÿí ö³êàâèëè ïèòàí-
íÿ ôóíêö³îíóâàííÿ áþâåòíèõ êîì-
ïëåêñ³â, âðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí
íàñåëåííÿ ç âèêîíàâöÿìè æèòëî-
âî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. Îêð³ì öüî-
ãî, ï³ä ÷àñ «ïðÿìîãî çâ’ÿçêó» çà-
ÿâíèêè çàóâàæèëè íà íåîáõ³äíî-
ñò³ ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò
â áóäèíêàõ òà çàõîä³â ç óòåïëåí-
íÿ ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ¿õ åíåð-
ãîåôåêòèâíîñò³.Ïîðóøèëè ìåøêàí-
ö³ ì³ñòà ³ ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ç ðå-
ìîíòîì áóäèíê³â. Äëÿ ïðèêëàäó,
³ç çàÿâîþ äîïîìîãòè ï³äðåìîíòó-
âàòè îãîðîäæåííÿ áàëêîíó çâåð-

íóâñÿ ìåøêàíåöü ïî âóëèö³ Ì³ëþ-
òåíêà. Íà ùî Ïåòðî Îëåêñàíäðî-
âè÷ ïîîá³öÿâ ÿêíàéøâèäøå ðîç³-

áðàòèñÿ ç öèì ïèòàííÿì. Òàêîæ
â³í äîäàâ, ùî ïðèíöèïîâî âàæëè-
âî, ùîá êèÿíè ìàëè çìîãó îòðè-
ìàòè ïðÿì³ â³äïîâ³ä³ â³ä ïðåäñòàâ-
íèê³â ÊÌÄÀ, îñîáëèâî êîëè òðè-
âàº òàêà àêòèâíà ïîëåì³êà íàâêî-
ëî ï³äãîòîâêè äî îïàëþâàëüíîãî
ñåçîíó. «Íåîáõ³äíî ÷³òêî ïîÿñíè-
òè ëþäÿì, ÿêèõ çóñèëü äîêëàäàº
âëàäà, ³ â³äâåðòî ðîçïîâ³ñòè ïðî
ò³ ðèçèêè, ÿê³ ³ñíóþòü ñüîãîäí³ äëÿ
ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè»,— ïîâ³-
äîìèâ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ. Ç óñ³ìà
ïèòàííÿìè òà ïðîáëåìàìè, ÿê³ áó-
ëî ïîðóøåíî çàÿâíèêàìè, Ïåòðî
Ïàíòåëåºâ ïîîá³öÿâ ðîç³áðàòèñÿ
ÿêíàéøâèäøå.

Íàñòóïíîãî â³âòîðêà ç êèÿíà-
ìè íà «ïðÿìîìó çâ’ÿçêó» áóäå äè-
ðåêòîð Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Äìèò-
ðî Íîâèöüêèé �

ÖÜÎÃÎÐ²×ÍÅ ñâÿòî á³áë³îòåêàðÿ
òàêîæ çá³ãëîñÿ ç äóæå âàæëèâîþ
äàòîþ ó æèòò³ ñòîëèö³: 95 ðîê³â âè-
ïîâíèëîñÿ Öåíòðàëüí³é á³áë³îòå-
ö³ ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà äëÿ ä³òåé. Ç ö³º¿
íàãîäè òàì ç³áðàëèñÿ ïðåäñòàâíè-
êè äèòÿ÷èõ á³áë³îòåê Êèºâà, ì³ñüêî¿
âëàäè, ùîá â³äçíà÷èòè öåé çíà÷-
íèé þâ³ëåé. «Á³áë³îòåêà — öå õðàì
çíàíü. ² äóæå âàæëèâà êóëüòóðíà
ðîëü, ÿêó âîíè âèêîíóþòü. Íåäàð-
ìà öÿ á³áë³îòåêà íàçâàíà ³ì’ÿì íà-
øîãî ïðîðîêà — Òàðàñà Øåâ÷åíêà,
àäæå ãàðìàòè ñòèõíóòü ëèøå òîä³,

êîëè çàãîâîðÿòü ìóçè»,— çàçíà÷è-
ëà òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷à îáîâ’ÿçêè
êåð³âíèêà Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè
ÊÌÄÀ Ä³àíà Ïîïîâà. Íà ñâÿò³ çà-
çíà÷èëè, ùî íàðàç³ â Óêðà¿í³ éäå
â³éíà, ïðîòå âîíà íå ìàº ïîçíà÷è-
òèñÿ íà ä³òÿõ: ¿õ òðåáà ðîáèòè ùàñ-
ëèâèìè òà îñâ³÷åíèìè áåç çàëåæ-
íîñò³ â³ä íàøî¿ ô³íàíñîâî¿ ñïðî-
ìîæíîñò³ òà ÷àñó. ² öå âïðîâàäæóº-
òüñÿ: íà òåðèòîð³¿ çàêëàäó ïðàöþº
öåíòð äîçâ³ëëÿ «Äèòÿ÷à êðà¿íà», ó
ðàìêàõ ÿêîãî íà áåçîïëàòí³é îñíî-
â³ ä³þòü ð³çíîìàí³òí³ ãóðòêè, ïðà-

öþº ëÿëüêîâèé òåàòð, â³äåî-êëóá,
íàðîäîçíàâ÷à åêñïîçèö³ÿ; ïðîâî-
äÿòüñÿ ìàéñòåð-êëàñè,ðîäèíí³ ñâÿ-
òà. Ä³òåé òà ¿õí³õ áàòüê³â íàâ÷àþòü
êîðèñòóâàòèñÿ êîìï’þòåðàìè òà
²íòåðíåòîì. Äî ðå÷³, öåíòðàëüíà
äèòÿ÷à á³áë³îòåêà ï³ä’ºäíàíà äî çà-
ãàëüíîì³ñüêîãî ïðîåêòó «Åëåêòðîí-
íà á³áë³îòåêà. Ñó÷àñíå ÷èòàííÿ».
Öå îäèí ³ç êðîê³â íà øëÿõó äî ðîç-
âèòêó ñòîëè÷íèõ á³áë³îòåê òà ïðè-
âåäåííÿ ¿õíüîãî ð³âíÿ äî ºâðîïåé-
ñüêîãî.

Äî õðàìó êíèæîê íà ñâÿòî çà-
â³òàëà ³ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
³ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü Ãàííà Ñòà-
ðîñòåíêî: «Ó ªâðîï³ á³áë³îòåêè ïå-
ðåòâîðèëèñÿ íà öåíòðè ñï³ëêóâàí-
íÿ ëþäåé, äå âîíè, çîêðåìà, ìî-
æóòü çóñòð³÷àòèñÿ òà ãîâîðèòè ç
àâòîðàìè êíèæîê. ß äóæå ðàäà, ùî
òàêà àòìîñôåðà ïàíóº ³ òóò. ß ùè-
ðî â³òàþ óñ³õ âàñ ç³ ñâÿòîì îñîáèñ-
òî òà â³ä ³ìåí³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà». Íàñòð³é
ïðèñóòí³õ ùå á³ëüøå ï³äíÿëè âè-

ñòóïè äèòÿ÷èõ êîëåêòèâ³â — ï³ä-
ðîñòàþ÷î¿ ³íòåë³ãåíö³¿ íàøî¿ äåð-
æàâè �

Â³äòàê êîæíèé ìåøêàíåöü ì³ñòà ìîæå çâåðíóòèñÿ äî ì³ñüêî¿

âëàäè òà ç ïåðøèõ âóñò îòðèìàòè â³äïîâ³ä³ ùîäî âñ³õ íàãàëü-

íèõ ïèòàíü. Ïåðøèì ñëóõàâ ñêàðãè òà ïðîïîçèö³¿ êèÿí çàñòóï-

íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ. Â³í ïðèéìàâ çâåðíåííÿ,

ÿê³ íàäõîäèëè äî ì³ñüêîãî êîíòàêò-öåíòðó 1551.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Äíÿìè çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ âçÿâ ó÷àñòü ó ïðÿì³é ë³í³¿ 
Êîíòàêòíîãî öåíòðó, ÿêà ïðîâîäèòüñÿ â ðàìêàõ ïðîåêòó «Ïðÿìèé çâ’ÿçîê 
ç êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ âëàäîþ»

№ Дата та час проведення Посада

1 7 жовтня.12:00�13:00 Директор Департаменту житлово�комунальної
інфраструктури

2 14 жовтня.12:00�13:00 Голова Оболонської РДА

3 21 жовтня.12:00�13:00 Голова Дарницької РДА

4 28 жовтня.12:00�13:00 Голова Печерської РДА

5 4 листопада.12:00�13:00 Директор Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища

6 11 листопада.12:00�13:00 Голова Шевченківської РДА

7 18 листопада.12:00�13:00 Голова Святошинської РДА

8 25 листопада.12:00�13:00 Голова Солом'янської РДА

9 2 грудня.12:00�13:00 Голова Деснянської РДА

10 9 грудня.12:00�13:00 Голова Дніпровської РДА

11 16 грудня.12:00�13:00 Голова Голосіївської РДА

12 23 грудня.12:00�13:00 Голова Подільської РДА

13 30 грудня. 12:00�13:00 Директор Департаменту транспортної інфраструктури

Ó ñòîëèö³ â³äçíà÷èëè Âñåóêðà¿íñüêèé äåíü á³áë³îòåê, à òàêîæ

95-òó ð³÷íèöþ Öåíòðàëüíî¿ á³áë³îòåêè äëÿ ä³òåé ³ìåí³ Òàðàñà

Øåâ÷åíêà. Ç íàãîäè ïîäâ³éíîãî ñâÿòà ó çàêëàä³ ïðîâåëè ì³í³-

êîíöåðò,íà ÿêèé çàâ³òàëî ÷èìàëî ãîñòåé. Ñó÷àñí³ ñòîëè÷í³ á³á-

ë³îòåêè ïðàöþþòü íà ºâðîïåéñüêîìó ð³âí³, ïðîäîâæóþòü ìî-

äåðí³çóâàòèñÿ òà êóëüòóðíî ðîçâèâàòè êîðèñòóâà÷³â.

Êèðèëî ÔÎÌ²ÍÎÂ | «Õðåùàòèê»

Ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ ë³í³é íà âåðåñåíü-ãðóäåíü 2014 ðîêó

â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Ïðÿìèé çâ’ÿçîê ç êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ âëàäîþ»

Öåíòðàëüíà á³áë³îòåêà ³ìåí³ Ò. Ã.
Øåâ÷åíêà äëÿ ä³òåé — îäíà ç ãî-
ëîâíèõ á³áë³îòå÷íèõ îñåðåäê³â
ñòîëèö³. ¯¿ ñòàòóñ âèçíà÷åíî óðÿ-
äîì Óêðà¿íè ÿê íàóêîâî-äîñë³ä-
íîãî, ³íôîðìàö³éíîãî òà êîíñóëü-
òàòèâíîãî Öåíòðó ç ïèòàíü êóëü-
òóðíîãî ðîçâèòêó ä³òåé ì³ñòà Êè-
ºâà. Âîíà ñòâîðåíà ó 1919 ðîö³,
à ç 1920 ðîêó íîñèòü ³ì’ÿ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà.Äëÿ êîðèñòóâà÷³â áåç-
êîøòîâíî ïðàöþº ²íòåðíåò-öåíòð,
WI-FI. Çàãàëîì ìåðåæà ïóáë³÷-
íèõ á³áë³îòåê ñòîëèö³ íà ñüîãî-
äí³ íàðàõîâóº 139 çàêëàä³â, ó
ÿêèõ ïðàöþº áëèçüêî 1 500 ôà-
õ³âö³â.

Îäí³é ³ç íàéñòàð³øèõ ñòîëè÷íèõ êíèãîçá³ðåíü — Öåíòðàëüí³é á³áë³îòåö³ 
³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà äëÿ ä³òåé — âèïîâíèëîñÿ 95 ðîê³â

Ìóçè òà ãàðìàòè
�Ó Êèºâ³ â³äçíà÷èëè Âñåóêðà¿íñüêèé äåíü á³áë³îòåê

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà»
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Ùîðîêó — ì³íóñ Á³ëà Öåðêâà

Ñêëàäí³ ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷í³
ïðîöåñè â Óêðà¿í³, íå íàéêðàùèé
ð³âåíü ìåäè÷íèõ ïîñëóãòà íåñïðè-
ÿòëèâà åêîëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ äàþòü-
ñÿ âçíàêè: äåìîãðàô³÷íà ñèòóàö³ÿ
â äåðæàâ³ íåâïèííî ïîã³ðøóºòüñÿ.
Âò³ì, ÿê çàçíà÷àº çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó
ïðîáëåì ÿêîñò³ äåìîãðàô³÷íèõ ïðî-
öåñ³â ²íñòèòóòó äåìîãðàô³¿ òà ñî-
ö³àëüíèõ äîñë³äæåíü ³ì. Ì. Â. Ïòó-
õè ÍÀÍ Óêðà¿íè ²ðèíà Êóðèëî, äå-
ïîïóëÿö³ÿ íå º åêñòðàîðäèíàðíèì
ÿâèùåì. ² äëÿ îäí³º¿ òðåòèíè êðà-
¿í ªâðîïè âîíà òàêîæ º õàðàêòåð-
íîþ. Âîäíî÷àñ ïðè öüîìó ó á³ëü-
øîñò³ ðîçâèíóòèõ äåðæàâ ï³äâè-
ùóºòüñÿ òðèâàë³ñòü æèòòÿ íàñåëåí-
íÿ. Îäíàê â íàø³é êðà¿í³ öüîãî íå
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ, â³äòàê ñèòóàö³ÿ
íàáóâàº îçíàê äåìîãðàô³÷íî¿ êðè-
çè.ßê çàóâàæèëà ôàõ³âåöü,ç 1991 ðî-
êó â Óêðà¿í³ ÷èñåëüí³ñòü íàñåëåí-
íÿ ïî÷àëà çìåíøóâàòèñü ï³ä âïëè-
âîì ïåðåâàæàííÿ ñìåðòíîñò³ íàä
íàðîäæóâàí³ñòþ. ßêùî íà ïî÷àòêó
2000-õ ðîê³â öÿ öèôðà ñÿãàëà áëèçü-
êî 350 òèñÿ÷ îñ³á, òî íàïðèê³íö³
2013-ãî ïîêàçíèê áóâ âæå íàáàãà-
òî ìåíøèì — áëèçüêî 165 òèñ. îñ³á.
Òà âñå îäíî öå çíà÷í³ äåìîãðàô³÷-
í³ âòðàòè, âèçíàþòü åêñïåðòè.

«Â Óêðà¿í³ íàéâèù³ ïîêàçíèêè
äåïîïóëÿö³¿ ñïîñòåð³ãàëèñü íà ìå-
æ³ òèñÿ÷îë³òü ìèíóëîãî ³ ïîòî÷íî-
ãî. Òîáòî ó 2000—2001 ðîêàõ. Â ñå-
ðåäíüîìó çà ïåð³îä 1991—2000 ðð.
ùîð³÷íî êðà¿íà âòðà÷àëà çà ðàõó-
íîê äåïîïóëÿö³¿ áëèçüêî 250 òèñ.
îñ³á.Íà ìåæ³ 1990—2000 ðð.öå ñêî-
ðî÷åííÿ ñÿãàëî â³ä 310 äî 350 òèñ.
Îò, íàïðèêëàä, ùî ñòîñóºòüñÿ
2010—2013 ðð.,òî â ñåðåäíüîìó ñêî-
ðî÷åííÿ ùîð³÷íî ñòàíîâèëî 165—166
òèñ. îñ³á,— êàæå ïàí³ Êóðèëî.— Öå
ïðèáëèçíî ñò³ëüêè æ, ÿê íàñåëåíèé
ïóíêò Á³ëà Öåðêâà. Òîáòî êîæíèé
ð³ê ìîæíà ââàæàòè — ì³íóñ Á³ëà
Öåðêâà».

Äî ðå÷³, â ñòîëèö³, çà ï³äðàõóí-
êàìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ (ÃÓ)
ñòàòèñòèêè ó ì³ñò³ Êèºâ³, íà 1 ñåðï-
íÿ öüîãî ðîêó ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ
ñÿãàëà òðîõè á³ëüøå 2,8 ìëí îñ³á.À
óïðîäîâæ ñ³÷íÿ—ëèïíÿ 2014 ðîêó âî-
íî çìåíøèëîñü íà 42 îñîáè.

Äàí³ Ñâ³òîâîãî áàíêó çàñâ³ä÷óþòü,
ùî äî 2025 ðîêó Óêðà¿íà ìàòèìå
íàéá³ëüøå â³äíîñíå çìåíøåííÿ íà-
ñåëåííÿ ñåðåä óñ³õ ïîñòðàäÿíñüêèõ
êðà¿í.

Îäíó ³ç ïðîâ³äíèõ ðîëåé ó íà-
ÿâí³é äåìîãðàô³÷í³é ñèòóàö³¿, ùî,
áåççàïåðå÷íî,íåãàòèâíî íà í³é ïî-
çíà÷àºòüñÿ, â³ä³ãðàº òðóäîâà ì³ãðà-
ö³ÿ.Çàðàäè ïîë³ïøåííÿ ñâîãî ìàòå-
ð³àëüíîãî ñòàòêó òà ç ìåòîþ ðåàë³-
çàö³¿ òðóäîâîãî ïîòåíö³àëó íàñå-
ëåííÿ â³ä’¿æäæàº çà êîðäîí.

Âò³ì, òî÷íó ê³ëüê³ñòü ì³ãðàíò³â
ñêëàäíî ï³äðàõóâàòè, âèçíàþòü ñî-
ö³îëîãè,îñê³ëüêè îñòàíí³é ïåðåïèñ
íàñåëåííÿ ïðîâîäèâñÿ ùå ó 2001
ðîö³, à îòæå, ³ â³äîáðàçèòè ðåàëüíó
ñîö³àëüíî-äåìîãðàô³÷íó ñèòóàö³þ
â äåðæàâ³ äóæå ñêëàäíî.

Òîæ åêñïåðòè íàçèâàþòü ïðè-
áëèçí³ öèôðè. Ñîö³îëîã ²íñòèòóòó
äåìîãðàô³¿ òà ñîö³àëüíèõ äîñë³-
äæåíü ÍÀÍÓ Îëåêñ³é Øåñòàêîâ-
ñüêèé âèçíàº: «Öå íå º ö³ëêîì îá-
´ðóíòîâàíà òà îñòàòî÷íà öèôðà,àëå,
çà ï³äðàõóíêàìè ôàõ³âö³â,çà êîðäî-
íîì çíàõîäèòüñÿ áëèçüêî 6—7 ìëí
åì³ãðàíò³â. Íà ìîþ äóìêó, öå äåùî
âèñîê³ îö³íêè. Ñüîãîäí³, çà îö³íêà-
ìè îïèòóâàíü, ÿê³ ïðîâîäèâ ²íñòè-
òóò äåìîãðàô³¿ ³ ñîö³àëüíèõ äîñë³-
äæåíüðàçîì ç Äåðæêîìñòàòîì Óêðà-
¿íè, ñèòóàö³ÿ âèìàëüîâóºòüñÿ òàêà:
ïîñò³éíî ïðàöþº çà êîðäîíîì ïðè-

áëèçíî â³ä 1,2 äî 1,7 ìëí ÷îëîâ³ê.
Ïðè÷îìó ïðîñòåæóºòüñÿ òàêà òåí-
äåíö³ÿ: ÷èì äîâøå âîíè òàì ïðà-
öþþòü, òèì á³ëüøå øàíñ³â, ùî âî-
íè òàì çàëèøàòüñÿ». Çà ï³äðàõóí-
êàìè åêñïåðòà, òàê³ «íåçâîðîòí³
âòðàòè» ìîæóòü ñòàíîâèòè ïðèáëèç-
íî 200—300 òèñ. Ïðè÷îìó, ç éîãî
ñë³â, â îñòàíí³ ðîêè äåäàë³ á³ëüøå
ëþäåé ïðàãíóòü âè¿õàòè çà êîðäîí.
À îò â Óêðà¿í³ íà ì³ãðàö³éíèé ïðè-
ïëèâ ðîçðàõîâóâàòè âñå æ òàêè íå
äîâîäèòüñÿ, êàæå â³í.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ñòîëèö³, çã³äíî ç
îô³ö³éíèìè äàíèìè ÃÓ ñòàòèñòè-
êè ó ì. Êèºâ³, çà îñòàíí³õ ï³âðîêó —
³íòåíñèâí³ñòü ì³ãðàö³éíèõ ïåðåì³-
ùåíü ó ïîð³âíÿíí³ ³ç ñ³÷íåì—ëèï-
íåì 2013 ðîêó çá³ëüøèëàñü íà 1 %.
Â³äòàê ì³ãðàö³éíèé ïðèð³ñò íàñå-
ëåííÿ áóâ çàô³êñîâàíèé â óñ³õ ðàéî-
íàõ ì³ñòà, àëå íàéá³ëüøèì â³í áóâ
ó Äàðíèöüêîìó, à íàéìåíøèì — ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó, Ïå÷åðñüêîìó, Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó òà Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîíàõ.

Çäîðîâ’ÿ — âñüîìó ãîëîâà

Ñåðåä ïðè÷èí äåïîïóëÿö³¿ íà-
ñåëåííÿ — ïîã³ðøåííÿ ñòàíó çäî-
ðîâ’ÿ ëþäåé, ÿêå, çâè÷àéíî æ, áà-
æàëî á áóòè çíà÷íî êðàùèì. Ñàìå
÷åðåç ïåðåä÷àñíó ñìåðòí³ñòü çàçíàº
çíà÷íèõ âòðàò óêðà¿íñüêå ñóñï³ëü-
ñòâî. «Îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ
ïðîáëåì ó ìåäèêî-äåìîãðàô³÷í³é
ñôåð³ º äîâîë³ âèñîêà ñìåðòí³ñòü,

õî÷à ¿é ìîæíà çàïîá³ãòè,— êàæå
²ðèíà Êóðèëî.—Ïðè÷îìó ïåðåä÷àñ-
íà ñìåðòí³ñòü ñòîñóºòüñÿ ïåðåâàæ-
íî ÷îëîâ³ê³â ³ ïåðåâàæíî â ïðàöå-
çäàòíîìó â³ö³».

À öå ñìåðòí³ñòü â³ä àëêîãîëüíî¿
çàëåæíîñò³, ñàìîãóáñòâ,äîðîæíüî-
òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä, à òàêîæ â³ä
ðÿäó õðîí³÷íèõ ³ ãîñòðèõ çàõâîðþ-
âàíü, â³ä ÿêèõ íàø³ ÷îëîâ³êè ³ æ³í-
êè ïîìèðàþòü çíà÷íî ðàí³øå, í³æ
öå â³äáóâàºòüñÿ ó çàõ³äíèõ êðà¿íàõ,
ïîÿñíþº ôàõ³âåöü.

Çà ñëîâàìè ñîö³îëîãà, ç 2008 ïî
2012 ðîêè âêëþ÷íî ñïîñòåð³ãàëèñü
îáíàä³éëèâ³ òåíäåíö³¿ ùîäî òðè-
âàëîñò³ æèòòÿ. «Äî 2008 ðîêó â³äáó-
âàëîñü ïàä³ííÿ òðèâàëîñò³ æèòòÿ â
Óêðà¿í³,àëå ïîò³ì ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ
íà êðàùå. Òîæ íà ñüîãîäí³ òðèâà-
ë³ñòü æèòòÿ æ³íîê ñòàíîâèòü 76 ðî-
ê³â, à ÷îëîâ³ê³â — íà 10 ðîê³â ìåí-
øå—66 ðîê³â»,—â³äçíà÷àº åêñïåðò.
Ïðè öüîìó, çã³äíî ç³ ñòàíäàðòíîþ
êëàñèô³êàö³ºþ ïðè÷èí ñìåðòíîñò³,
«ïåðø³ñòü» â Óêðà¿í³, ÿê ³ â á³ëüøî-
ñò³ ðîçâèíóòèõ êðà¿í ñâ³òó, ïîñ³äà-
þòü ñåðöåâî-ñóäèíí³ çàõâîðþâàí-
íÿ. Íà äðóãîìó ì³ñö³ çíàõîäÿòüñÿ
çëîÿê³ñí³ íîâîóòâîðåííÿ ³ íà òðå-
òüîìó —òàê çâàí³ çîâí³øí³ ïðè÷è-
íè: íåùàñí³ âèïàäêè, îòðóºííÿ òà
òðàâìè.

Âîäíî÷àñ ïîâ³êîâèé àíàë³ç
ñìåðòíîñò³ íàñåëåííÿ ó â³êîâ³é êà-
òåãîð³¿ äî 40 ðîê³â òà ï³ñëÿ äåùî
ð³çíèòüñÿ. «Ñòðóêòóðà ñìåðòíîñò³
â ïðàöåçäàòíîìó â³ö³ — ³íøà. ² îñ-

íîâíà ïðîáëåìà â òîìó, ùî ÷îëî-
â³êè ó â³ö³ äî 40 ðîê³â ïîìèðàþòü
â³ä çîâí³øí³õ ïðè÷èí. Íà ïåðøî-
ìó ì³ñö³ ñåðåä íèõ — öå íåùàñí³
âèïàäêè, îòðóºííÿ ³ òðàâìè, íà äðó-
ãîìó — ³íôåêö³éí³ ³ ïàðàçèòàðí³
õâîðîáè, òîáòî ÑÍ²Ä òà òóáåðêó-
ëüîç. ² ëèøå íà òðåòüîìó — ñåðöå-
âî-ñóäèíí³ çàõâîðþâàííÿ, ÿê³ ç â³-
êîì ïåðåáèðàþòü öþ ïåðø³ñòü»,—
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Êóðèëî.

Òà ïðè öüîìó ôàõ³âö³ â³äçíà÷à-
þòü ³ ïîçèòèâí³ òåíäåíö³¿. Íàïðè-
êëàä, â îñòàíí³ ðîêè ñìåðòí³ñòü â³ä
ñàìîãóáñòâ â Óêðà¿í³ äåùî çíèæó-
âàëàñü.

Ó ñòîëèö³ æ ñòðóêòóðà ïðè÷èí
ñìåðò³ íàñåëåííÿ ó ñ³÷í³-ëèïí³ öüî-
ãî ðîêó, ïîð³âíÿíî ³ç àíàëîã³÷íèì
ïåð³îäîì 2013-ãî, ìàéæå íå çì³íè-
ëàñü: õâîðîáè ñèñòåìè êðîâîîá³ãó
ñêëàäàþòü 65,4 % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëü-
êîñò³ ïîìåðëèõ, 17,4 % ïðèïàäàº íà
íîâîóòâîðåííÿ, 5,4 % — íà çîâí³ø-
í³ ïðè÷èíè ñìåðò³, 4,4 % — íà õâî-
ðîáè îðãàí³â òðàâëåííÿ. Çà îô³ö³é-
íèìè äàíèìè ÃÓ ñòàòèñòèêè ó Êè-
ºâ³, ÷èñëî ïîìåðëèõ ó ì³ñò³ öüîãî-
ð³÷ çá³ëüøèëîñü íà 1 023 ëþäèíè
(ÿêùî çà ñ³÷åíü-ëèïåíü 2013 ðîêó
¿õ ê³ëüê³ñòü ñêëàäàëà 16 243 îñîáè,
òî öüîãîð³÷ çà òîé ñàìèé ïåð³îä öÿ
öèôðà äîñÿãëà 17 256 îñ³á).

Á³ëüøå îäí³º¿ äèòèíè — ðîçê³ø

Ùî æ ñòîñóºòüñÿ íàðîäæóâàíî-
ñò³, òî çà îñòàííº äåñÿòèë³òòÿ âîíà

çá³ëüøèëàñü. Ç³ ñë³â ñîö³îëîãà ²ðè-
íè Êóðèëî, ïî÷èíàþ÷è ç 2002 ³ äî
2012 ðîêó âêëþ÷íî, ïîêàçíèêè íà-
ðîäæóâàíîñò³ ï³äâèùóâàëèñÿ äî-
âîë³ âèñîêèìè òåìïàìè. ² õî÷à, çà
ï³äñóìêàìè ìèíóëîãî ðîêó, íà 17
òèñ. íîâîíàðîäæåíèõ íàðîäèëîñü
ìåíøå, í³æ ó 2012-ìó, àëå íà ñüî-
ãîäí³ ñåðåäí³é ïîêàçíèê íàðîäæó-
âàíîñò³,òàê çâàíèé ñóìàðíèé ¿¿ êî-
åô³ö³ºíò, áëèçüêèé äî ñåðåäíüîºâ-
ðîïåéñüêîãî ³ çíàõîäèòüñÿ íà ð³â-
í³ 1,5 äèòèíè. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, çà-
ãàëüíîºâðîïåéñüêèé ïîêàçíèê —
öå 1,6.

Åêñïåðòè íå ïðèõîâóþòü, ùî íå
îñòàííþ ðîëü ó öüîìó ïðîöåñ³ â³-
ä³ãðàëî çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó ñîö³-
àëüíèõ âèïëàò ïðè íàðîäæåíí³ äè-
òèíè.

Íàãàäàºìî, öüîãîð³÷ Êàáì³í ç 1
ëèïíÿ óð³âíÿâ âèïëàòè äî 41,2 òèñ.
ãðèâåíü,íåçàëåæíî â³ä òîãî,÷è ïåð-
øà öÿ äèòèíà, ÷è äðóãà, ÷è òðåòÿ.

Âò³ì, íà äóìêó ïàí³ Êóðèëî, ãî-
ëîâíå çàâäàííÿ äåðæàâè íå ó òîìó,
àáè ñïëà÷óâàòè çà íàðîäæåííÿ äè-
òèíè, à íàñàìïåðåä ó ñòâîðåíí³
óìîâ, ùîá áàòüêè ìàëè çìîãó çà-
áåçïå÷èòè ñâî¿õ íàùàäê³â ã³äíèìè
óìîâàìè æèòòÿ. Ñàìå òóò ìîâà éäå
ÿê ïðî ô³íàíñîâó ñêëàäîâó,òàê ³ ïðî
ïîë³ïøåííÿ ³íôðàñòðóêòóðíî¿ ñêëà-
äîâî¿.Íàïðèêëàä,ñòâîðåííÿ íîâèõ
äèòÿ÷èõ ñàäê³â, øê³ë, ñïðèÿòëèâèõ
óìîâ äëÿ ïîºäíàííÿ çàéíÿòîñò³ ³
ìàòåðèíñòâà òîùî.

Àêòóàëüíèì òàêîæ çàëèøàºòü-
ñÿ ïèòàííÿ ñòîñîâíî òîãî, ÷è âïëè-
íóòü íèí³øí³ ïîä³¿ â Óêðà¿í³ íà ð³-
âåíü íàðîäæóâàíîñò³. Åêñïåðòè ïå-
ðåêîíóþòü, ÿêùî öå ïåðâ³ñòîê, òî
íàðîäæåííÿ ìàëþêà áàòüêè íå â³ä-
êëàäàþòü.À îò âæå ïëàíóâàííÿ ïî-
ÿâó äðóãî¿ àáî æ òðåòüî¿ äèòèíè
áàòüêè â³äêëàäàòèìóòü äî êðàùèõ
÷àñ³â.

² ïîïðè òå, ùî íàðîäæóâàí³ñòü
â Óêðà¿í³ çà îñòàíí³ ðîêè äåùî çá³ëü-
øèëàñü, âñå îäíî öüîãî íåäîñòàò-
íüî äëÿ ïåðåâàæàííÿ íàä ñìåðò-
í³ñòþ.

Çàðàç áàãàòî ñ³ìåé íàâàæóþ-
òüñÿ íà íàðîäæåííÿ ä³òåé ï³ñëÿ
òîãî, ÿê äîñÿãíóòü ïåâíîãî ñîö³-
àëüíîãî ñòàíîâèùà, çàóâàæóº ñî-
ö³îëîã Îëåêñ³é Øåñòàêîâñüêèé.
«Îñîáèñòà êàð’ºðà ñòàëà âàæëè-
âîþ ñêëàäîâîþ â æèòò³ ÿê ÷îëî-
â³ê³â, òàê ³ æ³íîê. Ç îäíîãî áîêó,
öå ïðèçâåëî äî òîãî, ùî ìè æèâå-
ìî â êîìôîðòíîìó ñåðåäîâèù³ ³
îòðèìàëè á³ëüøå ìîæëèâîñòåé
äëÿ ñàìîðîçâèòêó. Ïðîòå ç ³íøî-
ãî — íàðîäæóºìî ìåíøå ä³òåé»,—
êîíñòàòóº ôàõ³âåöü.

Â³äíîñíî æ Êèºâà ñòàòèñòè÷-
í³ äàí³ ñâ³ä÷àòü ïðî çá³ëüøåííÿ
÷èñëà íàðîäæåíèõ çà ñ³÷åíü-ëè-
ïåíü íèí³øíüîãî ðîêó íà 1 211
îñ³á, ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïå-
ð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó. À çàãàëîì
öå 19 990 ìàëÿò. Òîáòî äèíàì³êà
ó ñòîëèö³ ïîçèòèâíà, ³ öå íå ìî-
æå íå ò³øèòè.

Íàîñòàíîê çàëèøàºòüñÿ çàóâà-
æèòè, ùî ñüîãîäí³ âêðàé íåîáõ³ä-
íî âëàä³ ï³äâèùóâàòè ð³âåíü åêî-
íîì³÷íèõ òà ñîö³àëüíèõ ôàêòîð³â,ÿê³
íàïðÿìó âïëèâàþòü íà ÿê³ñòü æèò-
òÿ.Àäæå ñàìå ÷åðåç íåñòàá³ëüí³ñòü
³ íåâïåâíåí³ñòü ó çàâòðàøíüîìó äí³
â³äáóâàºòüñÿ ìàñîâà åì³ãðàö³ÿ óêðà-
¿íö³â, á³ëüø³ñòü ÿêèõ ó ïðàöåçäàò-
íîìó â³ö³.Â öüîìó æ êðèþòüñÿ ïðè-
÷èíè íåâèñîêî¿ íàðîäæóâàíîñò³.À
òîìó äåðæàâà — çàäëÿ ïîäàëüøîãî
ðîçâèòêó —ïîâèííà äîêëàñòè ìàê-
ñèìóì çóñèëü ùîäî ïîäîëàííÿ äå-
ìîãðàô³÷íî¿ êðèçè ³ ñïðèÿòè ó
ïðèøâèäøåíí³ ðåôîðì â óñ³õ ñôå-
ðàõ íàøîãî æèòòÿ �

Äåìîãðàô³÷íèé
«ïðîâàë»
� Íàñåëåííÿ Óêðà¿íè ïðîäîâæóº ç êîæíèì ðîêîì çìåíøóâàòèñÿ

Çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íàøî¿ äåðæàâè çìåíøèëàñÿ ìàéæå íà 20 %. ßêùî

íà ïî÷àòêó 1991 ðîêó íàñ íàë³÷óâàëîñü áëèçüêî 52 ìëí, òî, çà äàíèìè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ñòà-

òèñòèêè Óêðà¿íè, ó 2013 ðîö³ ÷èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ ñòàíîâèëà âæå òðîõè á³ëüøå 45 ìëí.À çà

ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2014-ãî öåé ïîêàçíèê âïàâ äî 42,9 ìëí. Òîæ äåìîãðàô³÷í³ òåíäåíö³¿ íåâò³ø-

í³. ßê ñüîãîäí³ ñêëàäàºòüñÿ ñèòóàö³ÿ â êðà¿í³ òà ó ñòîëèö³ çîêðåìà, ä³çíàâàâñÿ «Õðåùàòèê».
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ÑÂ²É ÏÎÕ²Ä çà ÷åðãîâèì
Êóáêîì Óêðà¿íè äèíàì³â-
ö³ â öüîìó ñåçîí³ ïðîäîâ-
æèëè ïîºäèíêîì ó Ëüâî-
â³, äå ¿õí³ì ñóïåðíèêîì ó
ïåðø³é ãð³ 1/8 ô³íàëó ñòà-
ëè ì³ñöåâ³ «Êàðïàòè». Ïî-
ð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì ìàò-
÷åì, â ÿêîìó «á³ëî-ñèí³»
âïåâíåíî ïåðåãðàëè âäî-
ìà â ÷åìï³îíàò³ «Âîëèíü»
(Ëóöüê), ãîëîâíèé òðåíåð
êîìàíäè Ñåðã³é Ðåáðîâ
çðîáèâ ÷îòèðè çàì³íè. Â
îáîðîí³ Àëåêñàíäðà Äðà-
ãîâè÷à çàì³íèâ ªâãåí Õà-
÷åð³ä³, ÿêèé óïåðøå â öüî-
ìó ñåçîí³ âèéøîâ â îñíî-
â³. Ïîçèö³þ îïîðíèêà Ñåð-
ã³ÿ Ðèáàëêè çàéíÿâ Ì³ãåëü,
à ì³ñöÿ Àíäð³ÿ ßðìîëåí-
êà òà Àðòåìà Êðàâöÿ îò-
ðèìàëè Îëåã Ãóñºâ òà Ëó-
êàø Òåîäîð÷èê.

Ãîñò³ áåç ðîçâ³äêè îä-
ðàçó æ çàâîëîä³ëè ³í³ö³-
àòèâîþ é óæå íà ï’ÿò³é õâè-
ëèí³ â³äêðèëè ðàõóíîê.
Îëåã Ãóñºâ äîâãîþ ïåðå-

äà÷åþ çë³âà ïåðåâ³â ì’ÿ÷
íà ïðàâèé ôëàíã Äæåðìåé-
íó Ëåíñó, ³ òîé, íå ãàþ÷è
÷àñó, â³äïàñóâàâ äî øòðàô-
íîãî ìàéäàí÷èêà íà Ëóêà-
øà Òåîäîð÷èêà, ÿêèé ìàé-
ñòåðíî ïðèéíÿâ øê³ðÿíó
ñôåðó òà âëó÷íèì óäàðîì
çàâåðøèâ çðàçêîâó àòàêó
êè¿âñüêî¿ êîìàíäè.

Âàðòî ñêàçàòè, ùî, îò-
ðèìàâøè ïåðåâàãó â ðà-
õóíêó, äèíàì³âö³ ïðîäîâ-
æèëè êîíòðîëþâàòè ïåðå-
á³ã çóñòð³÷³, íàñàìïåðåä çà
ðàõóíîê ïåðåâàãè â ñåðåä-
í³é ë³í³¿, äå ëüâ³âñüêà ïà-
ðà îïîðíèê³â ×à÷óà—Äà-
óøâ³ë³ çíà÷íî ïîñòóïàëà-
ñÿ Ì³ãåëþ òà Ñåðã³þ Ñè-
äîð÷óêó. Ãîñò³ ïîäîâãó êîí-
òðîëþâàëè ì’ÿ÷ íà òåðè-
òîð³¿ «Êàðïàò», ðîç³ãðóâà-
ëè êîìá³íàö³¿ é ÷àñòî, ùî-
ïðàâäà íåòî÷íî, çàâäàâà-
ëè äàëüí³õ óäàð³â ïî âîðî-
òàõ Ðîìàíà Ìèñàêà.

Ó äðóãîìó òàéì³ àæ äî
îñòàíí³õ 15-òè õâèëèí çó-

ñòð³÷³ ñèòóàö³ÿ íà ïîë³ íå
çì³íèëàñÿ. «Á³ëî-ñèí³» ãðà-
ëè çà ðàõóíêîì, à ëüâ³â’ÿí
â³äâåðòî ï³äâîäèëà âèêî-
íàâ÷à ìàéñòåðí³ñòü. Òèì
íå ìåíøå, âîíè âñå æ çìîã-
ëè çì³íèòè ðåçóëüòàò. Ñïî-
÷àòêó ï³ñëÿ êóòîâîãî íå
ñïðîì³ãñÿ çàâåðøèòè çó-
ñèëëÿ ñâî¿õ òîâàðèø³â ²ãîð
Ïëàñòóí, à òðîõè ï³çí³øå
²ãîð Õóäîá’ÿê, ÿêîãî ïàðò-
íåðè âèâåëè íà óäàðíó ïî-
çèö³þ, çàïóñòèâ ì’ÿ÷ ïîâç
âîð³ò. Äèíàì³âö³ òàêîæ ìîã-
ëè á çá³ëüøèòè ñâîþ ïå-
ðåâàãó, àëå ï³ñëÿ ïîäà÷³
Âëàäèñëàâà Êàëèòâèíöå-
âà òà óäàðó ãîëîâîþ Ëóêà-
øà Òåîäîð÷èêà íå ðîçãó-
áèâñÿ ãîëê³ïåð ãîñïîäàð³â.

Äîãðàâàëè ïîºäèíîê
êèÿíè âäåñÿòüîõ ï³ñëÿ òî-
ãî, ÿê òðàâìóâàâñÿ, ïîøêî-
äèâøè íîãó, ªâãåí Ìàêà-
ðåíêî, àëå ÷îìóñü ñêî-
ðèñòàòèñÿ ç³ ñâîº¿ ñèòó-
àòèâíî¿ ê³ëüê³ñíî¿ ïåðå-
âàãè ï³äîï³÷í³ Éîâè÷åâè-

÷à òàê ³ íå ñïðîìîãëèñÿ.
Ï³ñëÿ ìàò÷ó íàñòàâíèê êè-
ÿí Ñåðã³é Ðåáðîâ ïðîêî-
ìåíòóâàâ ïåðåìîãó ñâî¿õ
ï³äîï³÷íèõ: «Âèéøîâ âàæ-
êèé ïîºäèíîê, ÿê ³ âñ³, ÿê³
ïðîõîäÿòü ó Ëüâîâ³. Òóò
õîðîøà êîìàíäà, ÿ ñêàçàâ
õëîïöÿì, ùî íå ìàº çíà-
÷åííÿ ì³ñöå, ÿêå ïîñ³äà-
þòü «Êàðïàòè», öå çàâæäè
ñåðéîçíèé òà ö³êàâèé ñó-
ïåðíèê. Âîíè ñüîãîäí³ ùå
ðàç öå äîâåëè, îñîáëèâî ó
äðóãîìó òàéì³. Ëüâ³â’ÿíè
ñòâîðþâàëè ìîìåíòè, àëå
äîáðå, ùî ìè âñòîÿëè, ïå-
ðåìîãëè òà îòðèìàëè ïå-
ðåâàãó ïåðåä ïîâòîðíîþ
çóñòð³÷÷þ. Ôóòáîë³ñòè, ÿê³
áóëè íàéêðàùèìè íà äà-
íèé ìîìåíò, âèéøëè íà
ïîëå. À äåÿê³ çàëèøèëèñÿ
â Êèºâ³ íå òîìó, ùî ìè äà-
ëè ¿ì â³äïî÷èòè, à ÷åðåç
òå, ùî â íèõ áóëè ïåâí³
óøêîäæåííÿ, ïðîáëåìè.
Ñþäè ÿ ïðèâ³ç ãðàâö³â, ÿê³
çäîðîâ³, é ÿê³ ìàëè áèòè-

ñÿ çà ÷åñòü «Äèíàìî». Òîæ
ÿ ïîñòàâèâ îïòèìàëüíèé
íà äàíèé ìîìåíò ñêëàä.
Çàðàç ó íàñ ð³çíèö³ íå-
ìàº — ìîëîäèé ôóòáîë³ñò
÷è äîñâ³ä÷åíèé. Âàæëèâî,
ùîá â³í äîâîäèâ íà òðå-
íóâàííÿõ òà â ³ãðàõ ñâîþ
ñïðîìîæí³ñòü ãðàòè â «Äè-
íàìî».

Ó ìàò÷³ ì³æ ëóöüêîþ
«Âîëèííþ» òà äí³ïðîïåò-
ðîâñüêèì «Äí³ïðîì» ñòà-
ëàñÿ, ìàáóòü, íàéá³ëüøà
íåñïîä³âàíêà öüîãî ³ãðî-
âîãî äíÿ. Ãîñïîäàð³ ïîëÿ
çäîáóëè âàæëèâó ì³í³ìàëü-
íó ïåðåìîãó íàä ñð³áíèì
ïðèçåðîì ÷åìï³îíàòó. Âî-
ëèíÿíè ïî÷àëè çóñòð³÷ íà-
ñò³ëüêè àãðåñèâíî, ùî âæå
çà ïåðøó õâèëèíó çàðîáè-
ëè äâà ôîëè. Îäíàê ñåð-
éîçíà çàãðîçà íà ïî÷àòêó
ìàò÷ó ñòàëàñÿ ñàìå á³ëÿ
¿õí³õ âîð³ò. Íà 4-é õâèëè-
í³ Ëåî Ìàòîñ â³ä á³÷íî¿ ë³-
í³¿ øòðàôíîãî âèð³çàâ ì’ÿ÷
íàë³âî ³ òðîõè íàçàä íà íà-
á³ãàþ÷îãî ²âàíà Ñòð³í³÷à,
óäàð ÿêîãî ïðîéøîâ íàáà-
ãàòî âèùå ïîïåðå÷èíè. Îä-
íàê, ñòâîðèâøè â ïåðø³é
òðåòèí³ òàéìó á³ëüøå
ãîëüîâèõ ìîìåíò³â, í³æ ñó-
ïåðíèê, «Äí³ïðî» íå ïå-
ðåâàæèâ éîãî â öåé ³ãðî-
âèé â³äð³çîê â ö³ëîìó. Âî-
ëèíÿíè ïðàãíóëè ä³ÿòè àã-
ðåñèâíî, íå çàòðèìóþ÷è
ì’ÿ÷ â ñåðåäèí³ ïîëÿ. Àëå
öÿ àãðåñèâí³ñòü âèëèëàñÿ
çîêðåìà ³ â òå, ùî ãðàâö³
ãîñïîäàð³â äîñèòü ÷àñòî
îïèíÿëèñÿ íà ãàçîí³ ï³ñ-
ëÿ ñòèê³â, à ï³ñëÿ îäíîãî ç
íèõ ïîëå áóâ çìóøåíèé
ïîêèíóòè í³ãåð³éñüêèé
çá³ðíèê Ìàéêë Áàáàòóíäå.
Íåçàáàðîì ï³ñëÿ öüîãî íà
ïîë³ ñòàëî äåùî ñïîê³éí³-
øå, àëå ì’ÿ÷åì ïî÷àëè á³ëü-
øå âîëîä³òè ôóòáîë³ñòè
«Äí³ïðà». Îäíàê ïðîâ³â-
øè ê³ëüêà ïåðñïåêòèâíèõ
àòàê, äí³ïðÿíè íàðâàëèñÿ
íà êîíòðâèïàä ñóïåðíè-
êà, ùî çàâåðøèâñÿ ôîëîì
Àðòåìà Ôåäåöüêîãî íà Ìà-
òå¿ ïîáëèçó ëèöüîâî¿ ë³-
í³¿. À îñê³ëüêè öå ñòàëîñÿ
â ìåæàõ øòðàôíîãî, ðåôå-
ð³ âêàçàâ íà îäèíàäöÿòè-
ìåòðîâó ïîçíà÷êó. Åð³ê
Á³êôàëâ³ ïðîáèâ äîñèòü
ðèçèêîâàíî, àëå ì’ÿ÷ òà-
êè îïèíèâñÿ ó âîðîòàõ,
âëåò³âøè ï³ä ïåðåêëàäè-
íó. ßê âèÿâèëîñÿ çãîäîì,
öåé ãîë ñòàâ ºäèíèì ó çó-
ñòð³÷³, ³ äîëþ ïóò³âêè ó íà-
ñòóïíèé ðàóíä êîìàíäè
âèçíà÷àòü 29 æîâòíÿ ó ïî-
âòîðíîìó ìàò÷³.

Ñåðåä ö³êàâèõ ðåçóëü-
òàò³â òàêîæ âàðòî â³äçíà-
÷èòè ðåçóëüòàòèâíó í³÷èþ
«Ìåòàë³ñòà» ó çóñòð³÷³ ç
«Ãîâåðëîþ» — 2:2 òà äî-
ñèòü âïåâíåíó ïåðåìîãó
äîíåöüêîãî «Øàõòàðÿ»,
ÿêèé ðîçãðîìèâ íà âè¿çä³
ÔÊ «Ïîëòàâà» — 5:1 �

Ó ñòîëèö³ 
âøàíóâàëè ïàì’ÿòü
Áåëüêåâè÷à, Ãóñ³íà,
òà Áàëÿ

Óíåä³ëþ,28 âåðåñíÿ,â³äáóâñÿ ìàò÷

ïàì’ÿò³ ñëàâåòíèõãðàâö³â êè¿âñüêî-

ãî «Äèíàìî» — Âàëåíòèíà Áåëü-

êåâè÷à,Àíäð³ÿ Áàëÿ òà Àíäð³ÿ Ãó-

ñ³íà, ÿê³ íåùîäàâíî ï³øëè ç æèò-

òÿ.Êîìàíäè áóëî ïîä³ëåíî íà «á³-

ëèõ» òà «ñèí³õ».Ìàò÷ çàâåðøèâñÿ

áîéîâîþ í³÷èºþ—3:3.Àíäð³é Øåâ-

÷åíêî ïåðøèì çàáèâ ó ãð³ çà «ñè-

í³õ»,ïðîòå éîãî ì’ÿ÷ íå çàðàõóâà-

ëè ÷åðåç îôñàéä. À òî÷íèì óäà-

ðîì â³äïîâ³â Ñåðã³é Ðåáðîâ, âè-

â³âøè âïåðåä «á³ëèõ» íà 27-é õâè-

ëèí³.Çà ê³ëüêà õâèëèí äî ïåðåðâè

Ãåîðã³é Äåìåòðàäçå çð³âíÿâ ðàõó-

íîê.Ó äðóãîìóòàéì³ ãëÿäà÷³ ïîáà-

÷èëè ùå 4 ãîëè. Çà «á³ëèõ» çàáè-

ëè Îëåêñàíäð Õàöêåâè÷ òà Îëåã

Ãóñºâ,à çà «ñèí³õ»—Îëåã Âåíãëèí-

ñüêèé ³ Àíäð³é Øåâ÷åíêî. Ãîëîâ-

íèé ïîñèë, ùî ðîáèëè ó÷àñíèêè

ãðè—æèòòÿ ïðîäîâæóºòüñÿ ³ òðå-

áà ç óñì³øêîþ çãàäàòè ñâî¿õ äðó-

ç³â, ÿê³ äàðóâàëè äîáðî ³ ñâ³òëî.

Íàãàäàºìî, «Äèíàìî» ïîõîâàëî

òðüîõ ñâî¿õ ëåãåíäàðíèõ ãðàâö³â

ïî ñóò³ çà îäèí ì³ñÿöü.Áåëüêåâè÷

ïîìåð 1 ñåðïíÿ.Áàëüï³øîâ íà òîé

ñâ³ò 9-ãî. À Ãóñ³í òðàã³÷íî çàãèíóâ

17 âåðåñíÿ.

Êîëåêòèâ 
Íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó 
õàð÷îâèõ 
òåõíîëîã³é —
ïåðåìîæåöü
Ñóïåðêóáêà Êèºâà

Íà ñòîëè÷íîìó ñòàä³îí³ «Äèíàìî»

³ìåí³ Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâñüêîãî â³ä-

áóëàñÿ íàäçâè÷àéíà ïîä³ÿ ó ôóò-

áîëüíîìóñòóäåíòñüêîìóæèòò³ íà-

øî¿ ñòîëèö³ — Ñóïåðêóáîê Êèºâà.

Çà ï³äòðèìêè îñâ³òÿíñüêîãî ñïîðò-

êîì³òåòó îðãàí³çàòîðàìè âèñòóïè-

ëè Ôóòáîëüíà àñîö³àö³ÿ ñòóäåíò³â

ì³ñòà,Ôàí-êëóá ÔÊ «Äèíàìî» (Êè-

¿â),Ñòóäåíòñüêà ïðîôñï³ëêîâà àñî-

ö³àö³ÿ Êèºâà. Çà çâàííÿ íàéñèëü-

í³øî¿ êîìàíäè ñåðåä âèùèõ íà-

â÷àëüíèõ çàêëàä³â ñòîëèö³ Óêðà-

¿íè â ãîëîâíîìó ô³íàë³ öüîãîð³÷-

íîãî ñåçîíóçìàãàëèñÿ ñòóäåíòñüê³

êîëåêòèâè Íàö³îíàëüíîãî óí³âåð-

ñèòåòó õàð÷îâèõ òåõíîëîã³é (ïå-

ðåìîæåöü Ñòóäåíòñüêî¿ ë³ãè «Äè-

íàìî» 2014) òà Íàö³îíàëüíîãî ïå-

äàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Äðà-

ãîìàíîâà (âîëîäàð Êóáêà ÔÀÑÊ-

2014). Óïðîäîâæ äåâ’ÿíîñòà õâè-

ëèí íà ÷óäîâîìó ãàçîí³ òî÷èëàñÿ

áåçêîìïðîì³ñíà íàïðóæåíà êóá-

êîâà áîðîòüáà. Îáèäâ³ êîìàíäè

÷óäîâî ï³äãîòóâàëèñÿ äî ãîëîâíî-

ãî ìàò÷ó ñåçîíó.Òîæ á³ëÿ îáîõ âî-

ð³ò âèíèêàëè íåáåçïå÷í³ ìîìåíòè.

Íà 32-é õâèëèí³ ãðàâö³ ÍÓÕÒ ïðî-

âåëè øâèäêó êîíòðàòàêó, ÿêà çà-

âåðøèëàñÿ òî÷íèì óäàðîì íàïàä-

íèêà Ìèêîëè Ê³áèøà.×åðåç ê³ëü-

êà õâèëèí ìàéáóòí³ ïåäàãîãè ìîã-

ëè â³ä³ãðàòèñÿ,àëå ¿õí³é íàïàäíèê

ïðîãðàâ îäèíàäöÿòèìåòðîâó äó-

åëü ãîëê³ïåðó ÍÓÕÒ, âëó÷èâøè ó

á³÷íó ñò³éêó. Ðåøòó ÷àñó ñóïåðíè-

êè ïðîâåëè â îáîï³ëüíèõ àòàêàõ,

àëå ðàõóíîê 1:0 íà êîðèñòüêîìàí-

äè ÍÓÕÒòàê ³ çàëèøèâñÿ íà òàáëî

ñòàä³îíó «Äèíàìî» ³ìåí³ Âàëåð³ÿ

Ëîáàíîâñüêîãî àæ äî ô³íàëüíîãî

ñâèñòêà.

Öèìè âèõ³äíèìè ó ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè â³äáóëàñÿ ïàóçà ó çâ’ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì ìàò÷³â â ðàìêàõ 1/8

ô³íàëó Êóáêà Óêðà¿íè. Ñòîëè÷íå «Äèíàìî» ïðîâåëî âè¿çíèé ìàò÷ ïðîòè ëüâ³âñüêèõ «Êàðïàò». Äîëþ

çóñòð³÷³ âèð³øèâ ºäèíèé ãîë íîâà÷êà êèÿí Ëóêàøà Òåîäîð÷èêà íà 5-é õâèëèí³. Íå îá³éøëîñÿ é áåç

íåñïîä³âàíèõ ðåçóëüòàò³â. Äí³ïðîïåòðîâñüêèé «Äí³ïðî» í³÷îãî íå çì³ã âä³ÿòè ç àòàêóâàëüíèì çàïà-

ëîì ëóöüêî¿ «Âîëèí³» ³ ïîñòóïèâñÿ ç ðàõóíêîì 0:1. Òàêîæ äî êóðéîç³â ìîæíà â³äíåñòè ðåçóëüòàòèâ-

íó í³÷èþ «Ìåòàë³ñòà» ó çóñòð³÷³ ïðîòè «Ãîâåðëè» — 2:2. À îñü ÷èííèé ÷åìï³îí êðà¿íè äîíåöüêèé

«Øàõòàð» ïðàêòè÷íî ãàðàíòóâàâ ñîá³ âèõ³ä ó íàñòóïíèé ðàóíä. Äîíå÷÷àíè êàìåíÿ íà êàìåí³ íå çà-

ëèøèëè â³ä ÔÊ «Ïîëòàâà» — 5:1.
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ñòóäåíòñüêèé ôóòáîë

ñïîðòèâíå æèòòÿ

«Äèíàìî» çäîëàëî «Êàðïàòè»
�Ñòîëè÷íèé êëóá ñòàðòóâàâ ç ïåðåìîãè ó 1/8 ô³íàëó Êóáêà Óêðà¿íè

Íàïàäíèê "Äèíàìî" Ëóêàø Òåîäîð÷èê ñòàâ àâòîðîì ºäèíîãî ãîëó ó âîðîòà ëüâ³âñüêèõ "Êàðïàò"
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Ò²ËÜÊÈ êîìåä³ÿ, ââàæàâ Äþððåí-
ìàòò (ó ñòàòò³ «Íîòàòêè ïðî êîìå-
ä³þ»), çäàòíà ïåðåäàòè îáðàç ñâ³òó,
ùî âòðàòèâ êîíêðåòí³ñòü. Àäæå â
ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ äîáðî ³ çëî í³âåëüî-
âàí³, íåìàº àíòèãåðî¿â, ä³º ëèøå
áåçëèêà äåðæàâíà ìàøèíà. Éäåòü-
ñÿ,çâè÷àéíî æ,íå ïðî âåñåëó êîìå-
ä³þ ïîëîæåíü,à ïðî ãðîòåñê,ùî âèñ-
ì³þº îäâ³÷í³ ïîðîêè ëþäñòâà—äó-
ð³ñòü, æàä³áí³ñòü, ãîðäèíþ... Ïîÿâ³
òàêèõ ïåðåêîíàíü ó 1950-ò³ ðîêè
ñïðèÿëà ³ ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ: ëþ-
äè óñâ³äîìèëè íåñïðîìîæí³ñòü áà-
ãàòüîõ íàä³é,íàðîäæåíèõ ó ðîêè ñà-
ìîâ³ääàíî¿ áîðîòüáè ïðîòè ôàøèç-
ìó, îïèíèëèñÿ ñåðåä ã³ðêèõ ìåòà-
ìîðôîç ï³ñëÿâîºííîãî ÷àñó.

Ó ïåðåäìîâ³ äî «Ïîðòðåòó ïëà-
íåòè», íàïèñàíîìó â çð³ë³ ðîêè,
Äþððåíìàòò çàçíà÷àâ: «×èì ñòàð-
øèì ÿ ñòàþ, òèì íåíàâèñí³øå ìå-
í³ ñòàº âñå òåàòðàëüíî-ë³òåðàòóð-
íå, ðèòîðè÷íå... ÿ íàìàãàþñÿ ïðà-
öþâàòè äðàìàòóðã³÷íî âñå ïðîñò³-
øå, ñòàþ âñå ñêóï³øå, îïóñêàþ âñå
á³ëüøå, çàëèøàþ ò³ëüêè íàòÿêè».
Ïîëå ä³¿ â ï’ºñ³ ìàéæå êîñì³÷íå: 24
êîðîòê³ åï³çîäè äàþòü òàê çâàíèé
îãëÿä âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ íà ïëàíå-
ò³ Çåìëÿ. «Íà ïî÷àòêó ÷àñ³â» ç’ÿâ-
ëÿþòüñÿ Àäàì, Êà¿í, Àâåëü, ªíîõ,
ïîò³ì æ³íî÷³ îáðàçè — ªâà, Àäà,
Öèëëà, Íàºìà. «Â³÷í³ ïåðñîíàæ³»
ïîñòàþòü íà ñöåí³ â ð³çí³ åïîõè —
â³ä êàì’ÿíîãî â³êó äî ñó÷àñíîñò³, â

÷àñè ð³çíèõ äåðæàâíèõ ñèñòåì,âîºí
òà ³íøèõ ïîä³é, ùî âïëèíóëè íà
ëþäñòâî. Âò³ì, ÿê òàêèõ ïîä³é íà
ñöåí³ íåìàº, º ò³ëüêè íàòÿêè íà ¿õ
íàñë³äêè ³ óðèâêè ëþäñüêèõ äîëü.
Ãîâîðèòüñÿ ïðî âñå óïåðåì³ø: ïðî
ïîáóòîâ³ òðóäíîù³ ³ ëþäñüê³ ñòî-
ñóíêè, ïðî âñåëåíñüêó êàòàñòðîôó
³ çàãèáåëü ïëàíåòè, ñì³øíî ³ ñåð-
éîçíî âîäíî÷àñ. «Ìè â îáìåæåíî-
ìó ïîë³òè÷íîìó ñòàíîâèù³ ÷åðåç
íaøó åêîíîì³êó.— À ìè â îáìåæå-
íîìó åêîíîì³÷íîìó ñòàíîâèù³ ÷å-
ðåç íaøó ïîë³òèêó.— Âëaäà çàâæäè
ïaðaäîêñ.— Ìîæëèâå ò³ëüêè òèì-
÷àñîâå ïåðåìèð’ÿ»,—ä³àëîã Êà¿íà ³
Àâåëÿ àêòóàëüíèé òàê ñàìî, ÿê ³ ï³ä
÷àñ âèõîäó ï’ºñè â 1971 ðîö³.Òóò³ âäî-
âè, ÿê³ íå äî÷åêàëèñü ïîâåðíåííÿ
÷îëîâ³ê³â ç â³éíè, ³ àáñóðäíèé ïî-

ë³ò íà Ì³ñÿöü, â ÿêîìó ãèíóòü êîñ-
ìîíàâòè, ³ ïðåçèäåíò, ùî çìóøóº
â÷åíîãî íà äîãîäó ñîá³ ïîì³íÿòè
äóìêó ïðî íåñòàá³ëüí³ñòü ñîíöÿ, áî
öå ñóïåðå÷èòü éîãî ïëàíàì.Óí³âåð-
ñàëüí³ ìîäåë³ ñóñï³ëüñòâà íå çì³-
íþþòüñÿ, ³ ëþäñòâî ïðèðå÷åíå, ÿê-
ùî íå çóïèíèòü ñàìîçíèùåííÿ.
«Ä³éñí³ñòü— öå íåéìîâ³ðí³ñòü, ÿêà
íàñòóïàº»,— âèçíà÷àâ çàäóì ï’ºñè
àâòîð.

Óòåàòð³ «Êîëåñî» ñïåêòàêëü«Ïîð-
òðåò ïëàíåòè» ïåðåæèâ äðóãå íà-
ðîäæåííÿ: ïðåì’ºðà ïåðøî¿ ðåäàê-
ö³¿ â³äáóëàñÿ äåñÿòü ðîê³â òîìó, â
2004-ìó. Íåçì³ííèì ðåæèñåðîì
îáîõ ðåäàêö³é º Ä³ìî Ä³ìîâ ç Áîë-
ãàð³¿.Ó íèí³øí³é ïîñòàíîâö³, ÿê ³ â
ïåðø³é, ì³æ åï³çîäàìè íà ñöåí³ íà
åêðàí³ ïîêàçóþòü â³äåî—ìàëþíêè

Äìèòðà ßöêîâà (ó 2004-ìó õëîï÷è-
êîâ³ áóëî òðè ðîêè), òî÷í³øå ñàì
ïðîöåñ ìàëþâàííÿ. Êîñòþìè âåëü-
ìè ïðîñò³ (ó ñòèë³ ì³ë³òàð³, òàêîæ
âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïàï³ð, ïîë³åòè-
ëåí ³ ñêîò÷), äåêîðàö³¿ ì³í³ìàë³ñ-
òè÷í³: í³ùî íå â³äâîë³êàº â³ä ñóò³
òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ �

Íà ñöåí³ — «Ïîðòðåò
ïëàíåòè»
� Äî «Êîëåñà» ïîâåðíóëàñÿ âèñòàâà çà Äþððåíìàòòîì

«Çáåðåæåíå ñîíöå» 
çàñÿÿëî â Ñîô³¿
� Â ñòîëèö³ ïîêàçóþòü óí³êàëüíó êîëåêö³þ óêðà¿íñüêîãî íà¿âó

Íåùîäàâíî â ñòîëè÷íîìó òåàòð³ «Êîëåñî» â³äáóëàñÿ ïðåì’ºðà äðóãî¿ ðåäàêö³¿ ñïåêòàêëþ 

«Ïîðòðåò ïëàíåòè» çà îäíîéìåííîþ ï’ºñîþ øâåéöàðñüêîãî äðàìàòóðãà Ôð³äð³õà Äþððåí-

ìàòòà. Ãðîòåñêíà êîìåä³ÿ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ â³äîáðàæàº òðàã³çì ³ ñó÷àñíîãî æèòòÿ.

Íàòàëêà ÃÀÉ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

ÖÅ ÏÅÐØÀ àðò-ïîä³ÿ ïðîåêòó «Óêðà-
¿íñüêèé íà¿â ÕÕ ñò.», íà ÿê³é ïðåä-
ñòàâëåíà òâîð÷³ñòü áàãàòüîõ óêðà-
¿íñüêèõ õóäîæíèê³â-íåïðîôåñ³îíà-
ë³â. ¯õíÿ ä³ÿëüí³ñòü ïðèïàëà íà íå-
ïðîñòèé ïåð³îä ïî÷àòêó ³ ñåðåäèíè
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ (êîëåêòèâ³çàö³ÿ,
â³éíà òà ïîâîºííÿ), àëå íàâ³òü ó ö³
÷àñè âîíè ñòâîðþâàëè ðîáîòè, â
ÿêèõ áàãàòî ñîíöÿ, ùèðîñò³ é ðàäî-
ñò³ äóõó.Òîìó íàçâîþ åêñïîçèö³¿ ïî-
ñëóæèëà öèòàòà Ëó¿ Àðàãîíà ïðî Ìà-
ò³ññà—ö³ õóäîæíèêè,ÿê ³ ôðàíöóçü-
êèé ìèòåöü, «çáåðåãëè ñîíöå äëÿ
ìîëîä³ â òåìí³ ÷àñè».

Íà¿â, õî÷ ³ ïîõîäèòü ç íàðîäíî-
ãî ìèñòåöòâà,àëå ñóòòºâî â³äð³çíÿº-
òüñÿ â³ä íüîãî. «Â óêðà¿íñüêîìó ñå-
ë³ ÷è ì³ñò³ ³ñíóº çäàâíà ÿêåñü ðåìåñ-
ëî, ñêàæ³ìî, âèãîòîâëåííÿ ñêðèíü
÷è ðîçïèñó ïå÷åé (Ïåòðèê³âêà).Àëå
ðàïòîì ïðè¿çäèòü äî ñåëà äîñë³ä-

íèê ³ êàæå, ùî âàø³ ìàëþíêè ïðå-
êðàñí³, íàìàëþéòå ìåí³ ¿õ íå íà
ñêðèí³ ÷è ñò³í³, à íà êàðòîí³. ² òàê
ìàéñòåð ïåðåõîäèòü ç íàðîäíî¿ òðà-
äèö³¿ â ³íøèé ñâ³ò, îäíàê íå íàáó-
âàº àêàäåì³÷íèõ ðèñ ³ êàíîí³â.Ìè íà-
çèâàºìî öåé ñâ³ò íà¿âîì»,— ãîâî-
ðèòü îäíà ç³ ñï³âîðãàí³çàòîð³â çà-
õîäó,äèðåêòîð âèäàâíèöòâà «Ðîäî-
â³ä» Ë³ä³ÿ Ëèõà÷.

Óò³ì,åêñïîçèö³ÿ âñå æ çìîãëà ïî-
ºäíàòè íà¿âíèõ ³ ïðîôåñ³éíèõ ìèò-
ö³â.Òàê,îñòàíí³ ç³ ñòåíä³â ó âèñòàâ-
êîâèõ çàëàõ ðîçïîâ³äàþòü â³äâ³äó-
âà÷àì ïðî õóäîæíèê³â ç íàðîäó: Îëåã
Ò³ñòîë ïðî Ïàíàñà ßðìîëåíêà, Ìè-
êîëà Øòîê ïðî Ãðèãîð³ÿ Êñüîíçà,
Ïåòðî Ãîí÷àð ïðî Ìàð³þ Íåëåï,Àíà-
òîë³é Êðèâîëàï ïðî Êàòåðèíó Á³ëî-
êóð, Îëåêñàíäð Ðîéáóðò ïðî Ãðèãî-
ð³ÿ Ìàëÿâ³íà (ñàìå â³í íàäàâ ïîëîò-
íà Ìàëÿâ³íà ç³ ñâîº¿ ïðèâàòíî¿ êîëåê-

ö³¿) òîùî. «Ìàð³ÿ Ïðèéìà÷åíêî —
öå õóäîæíèöÿ ð³âíÿ Ïàáëî Ï³êàññî.
Äëÿ íèõ ìèñòåöòâî º ÷àñòèíîþ ìî-
âè. Äèâîâèæíî, ùî ñòðàøí³ îáðàçè
Ïðèéìà÷åíêî ïîäàí³ â êëþ÷³,ùî íà-
â³òü ó ÷îìóñü ïåðåâèùóþòü Ìàò³ñ-
ñà,ñâ³ä÷àòüïðî òå,ùî ºäíàííÿ êóëü-
òóðè íå çàëåæèòüâ³ä æîäíèõ ³äåîëî-
ã³÷íèõ ïðîãðàì, çîêðåìà ìàðêñèç-
ìó-ëåí³í³çìó.² ö³ ³äåîëîã³÷í³ íàñòà-
íîâè íå çìîãëè âáèòè òâîð÷³ñòü ÿê
ðåôëåêñ³þ õóäîæíèêà ùîäî ãîëîâ-
íèõ âåëè÷èí ðåàëüíîñò³—ïðîñòîðó,
ñîíöÿ, íåáà, âîäè. Êîëè õóäîæíèê
êåðóºòüñÿ íèìè, òîä³ ç’ÿâëÿþòüñÿ
òâîðè, ÿê³ íå ìàþòü æîäíî¿ 
êîí’þíêòóðè. Âîíè íå ïîòðåáóþòü
æîäíî¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ àïåëÿö³¿ —
ñïî÷àòêó ïîòðàïëÿþòüó ñåðöå,à âæå
ïîò³ì äîõîäÿòü äî ìîçêó»,—ðîçïî-
â³äàº ïðî â³äîìó ïðåäñòàâíèöþ íà-
¿âó Àðñåí Ñàâàäîâ.

Ñåðåä ãëÿäà÷³â ïîïèò íà óêðà¿í-
ñüêèé íà¿â äóæå âåëèêèé. «Öÿ âè-
ñòàâêà ìàëà áè â³äáóòèñÿ ùå 20-30
ðîê³â òîìó,— ãîâîðèòü îäèí ç îðãà-
í³çàòîð³â, äèðåêòîð ìóçåþ ²âàíà
Ãîí÷àðà Ïåòðî Ãîí÷àð.—Íà¿âíå óêðà-
¿íñüêå ìèñòåöòâî ó ñâ³ò³ íå çíàíå,
íå îö³íåíå. Âîíî äóæå áëèçüêå äî
ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ íàðîäíî¿ äóø³.ßê-
ùî âçÿòè ôðàíöóç³â,áàëêàíö³â,òàì
º «ÿ»,à òóò ùå çáåðåãëîñÿ êîëåêòèâ-

íå «ìè».ßê ö³ õóäîæíèêè ñàìîñòâåð-
äæóâàëèñü ñâîºþ òâîð÷³ñòþ, òàê ³
óêðà¿íö³ ñüîãîäí³ ñåáå ñòâåðäæóþòü
ÿê âî¿íè íà Äîíáàñ³.Öå äóæå áëèçü-
êî, ³ òàêà çáðîÿ ñèëüí³øà, í³æ êóëÿ,
áî çà íåþ ñòî¿òü ñâ³ò ìèñòåöòâà, áî
âîíà äóæå ùèðà».

Êð³ì ïîëîòåí âæå çíàíèõ ìàéñ-
òð³â, òóò ìîæíà ïîáà÷èòè êàðòèíè
ìåíø â³äîìèõ ïåðåñ³÷íîìó óêðà-
¿íöþ õóäîæíèê³â. Çîêðåìà öå ïî-
áóòîâ³ çàìàëüîâêè Ìàð³¿ Íåëåï ³
ïîðòðåòè ²âàíà Ëèñåíêà, êâ³òè Ïà-
ðàñêè Âëàñåíêî,Ñîô³¿ Ìåëüíèê-Ãî-
ìåíþê, ìàëþíêè íà ñêë³ Àíàñòàñ³¿
Ðàê, ïåòðèê³âñüêèé ðîçïèñ Òåòÿíè
Ïàòè òà Âàñèëÿ Ñîêîëåíêà (ó òîìó
÷èñë³ ³ ðàäÿíñüêî¿ òåìàòèêè), ïåé-

çàæ³ ßðèíè Ãîìåíþê, Àíòîíà Øòå-
ïè. Òàêîæ ïðåäñòàâëåí³ ñêóëüïòó-
ðè Ñòàí³ñëàâà Ñåðöåâè÷à,ð³çüáëåí-
íÿ Éîñèïà Ïåòðóêà é Àíàí³ÿ Áîëñó-
íîâñüêîãî.«Òàêèì ðîáîòàì çàò³ñíî
ó öèõ ñò³íàõ,— ä³ëèòüñÿ âðàæåííÿ-
ìè â³ò÷èçíÿíèé ìèñòåöòâîçíàâåöü
³ ãàëåðèñò ªâãåí Êàðàñü.—¯ì ïîòð³-
áåí âñåóêðà¿íñüêèé ïðîñò³ð, óñ³ çà-
ëè «Ìèñòåöüêîãî àðñåíàëó», àäæå
¿õ ìàº ïîáà÷èòè âñÿ Óêðà¿íà».

Îãëÿíóòè åêñïîçèö³þ ìîæíà äî
31 æîâòíÿ. Âèñòàâêîâ³ çàëè «Õë³á-
í³» â³äêðèò³ äëÿ â³äâ³äóâàííÿ ùî-
äíÿ ç 10.00 äî 18.00 (íà âèõ³äíèõ —
äî 19.00).Âàðò³ñòü âõ³äíîãî êâèòêà:
äîðîñëèì — 15 ãðí, ä³òÿì, ñòóäåí-
òàì — 5 ãðí �

Â ãàëåðå¿ «Õë³áíÿ» Íàö³îíàëüíîãî çàïîâ³äíèêà «Ñîô³ÿ Êè¿â-

ñüêà» òðèâàº âèñòàâêà ìèòö³â óêðà¿íñüêîãî íà¿âíîãî ìèñòåö-

òâà.Ó 5 çàëàõ ç³áðàí³ ðîáîòè Ïàíàñà ßðìîëåíêà, ßêîâà Þùåí-

êà,Ìàð³¿ Ïðèìà÷åíêî,Êàòåðèíè Á³ëîêóð, ²âàíà Ëèñåíêà, Ãåîðã³ÿ

Ìàëÿâ³íà òà áàãàòüîõ ³íøèõ.

Íàòàëêà ÊÎÂÀËÜ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Íåçâàæàþ÷è íà íåïðîñòèé ïåð³îä ïî÷àòêó ³ ñåðåäèíè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ,ïðåäñòàâíèêè
óêðà¿íñüêîãî íà¿âó ñòâîðþâàëè ðîáîòè, â ÿêèõ áàãàòî ñîíöÿ, ùèðîñò³ é ðàäîñò³ äóõó

24 êîðîòêèõ åï³çîäè ï`ºñè äàþòü îãëÿä âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ íà ïëàíåò³ Çåìëÿ 
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«Ïîðòðåò ïëàíåòè,
Àáî ïîïåðåäæåííÿ
íåðîçóìíîìó 
ëþäñòâó»

Êîëè: 7, 8 æîâòíÿ î 19.00
Äå: Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð
«Êîëåñî», Àíäði¿âñüêèé óçâiç, 8,
òåë. (044) 425-04-22
Âàðò³ñòü êâèòêà: 100 ãðí.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 261 від 22 вересня 2014 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014
рік», розпорядження Київського міського голови від 31.03.2014 № 14 «Про порядок використання коштів Про#
грами вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально#економічних
проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців у 2014 році» (далі — Програма) та врахо#
вуючи звернення депутатів Київської міської ради:

1.�Здійснити�розподіл��оштів���с�мі�40 874,00

�рн.�(соро��тисяч�вісімсот�сімдесят�чотири��рив-

ні�00��опійо�),�передбачених�Про�рамою�вирі-

шення�Київсь�им�місь�им��оловою�та�деп�та-

тами�Київсь�ої�місь�ої�ради�соціально-�е�оно-

мічних�проблем,�ви�онання�передвиборних

про�рам�та�дор�чень�виборців���2014�році,�з�ід-

но�з�додат�ом.

2.�Управлінню�фінансово�о�забезпечення�та

звітності�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради

провести�фінанс�вання��ромадсь�их�прийма-

лень�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�межах

бюджетних�аси�н�вань,���с�мах�та�напрям�ах

відповідно�до�п�н�т��1�цьо�о�розпорядження,

з��рах�ванням�бюджетних�зобов’язань,�заре-

єстрованих�в�ор�анах�Державної��азначейсь�ої

сл�жби�У�раїни.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��оло-

ви —�се�ретаря�Київради�Резні�ова�О.�Ю.

Голова В. Кличко

Додато��
до�розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�від�22.09.2014�№�261

Виділення коштів загального фонду бюджету міста Києва
«Програми вирішення Київським міським головою та депутатами Київради

соціально#економічних проблем, виконання передвиборних програм 
та доручень виборців»

�ромадсь	им�приймальням�деп�татів�Київради

Додато��
до�розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�від�22.09.2014�№�260

Виділення коштів 
загального фонду бюджету міста Києва

«Програми вирішення Київським міським головою 
та депутатами Київради соціально#економічних проблем, 

виконання передвиборних програм 
та доручень виборців»

�ромадсь	им�приймальням�деп�татів�Київради

Заступник міського голови — секретар Київради
Резніков О. Ю.

Заступник міського голови — секретар Київради
Резніков О. Ю.

№ з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1 Київський міський
благодійний фонд "Рідна
оселя"

9 875.00 Придбання тест�смужок для Київського
благодійного фонду "Діабетик"

Бондаренко
В.Д.

2 БО "Благодійний фонд
"Перспектива XXI ст."

10 001.00 Придбання дезінфікуючих засобів для
Київського міського клінічного
ендокринологічного центру

Мандрик В.Л.

3 БО "Благодійний фонд
"Перспектива XXI ст."

20 998.00 Придбання дезінфікуючих засобів для
Київської міської клінічної лікарні № 9

МандрикВ.Л.

Разом 40�874.00

Разом 8�602.85

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 260 від 22 вересня 2014 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014
рік», розпорядження Київського міського голови від 31.03.2014 № 14 «Про порядок використання коштів Про#
грами вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально#економічних
проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців у 2014 році» (далі — Програма) та врахо#
вуючи звернення депутатів Київської міської ради:

1.�Здійснити�розподіл��оштів���с�мі�8 602,85

�рн.�(вісім�тисяч�шістсот�дві��ривні�85��опійо�),

передбачених�Про�рамою�вирішення�Київсь�им

місь�им��оловою�та�деп�татами�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�соціально-е�ономічних�проблем,�ви-

�онання�передвиборних�про�рам�та�дор�чень

виборців���2014�році,�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Управлінню�фінансово�о�забезпечення�та

звітності�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради

провести�фінанс�вання��ромадсь�их�прийма-

лень�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�межах

бюджетних�аси�н�вань,���с�мах�та�напрям�ах

відповідно�до�п�н�т��1�цьо�о�розпорядження,

з��рах�ванням�бюджетних�зобов’язань,�заре-

єстрованих�в�ор�анах�Державної��азначейсь�ої

сл�жби�У�раїни.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��оло-

ви�се�ретаря�Київради�Резні�ова�О.�Ю.

Голова В. Кличко

№ з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1 Громадська організація "Благодійний
фонд "Від щирого серця"

8 602.85 Надання матеріальної
допомоги
малозабезпеченим
мешканцям

Меліхова Т.І.

Про припинення комунального підприємства 
«Дирекція реставраційно#відновлювальних робіт» 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

шляхом ліквідації
Рішення Київської міської ради № 57/57 від 4 вересня 2014 року

Відповідно до частини  першої статті 59 Господарського кодексу України, статей 104, 105 Цивільного ко#
дексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
з метою оптимізації управлінських рішень у сфері управління будівельною галуззю міста Києва та врахову#
ючи недоцільність подальшої діяльності комунального підприємства «Дирекція реставраційно#відновлю#
вальних робіт» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) че#
рез його збитковість, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити��ом�нальне�підприємство�«Ди-

ре�ція�реставраційно-відновлювальних�робіт»

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(�од

ЄДРПОУ�26387108)�шляхом�лі�відації.

2.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�здійс-

нити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо�ви�о-

нання�п�н�т��1�цьо�о�рішення,�в�том��числі:

2.1.�Утворити��омісію�з�припинення��ом�-

нально�о�підприємства�«Дире�ція�реставра-

ційно-відновлювальних�робіт»�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�шляхом�лі�віда-

ції�протя�ом�1�місяця�з�дати�прийняття�цьо-

�о�рішення.

2.2.�Затвердити�проміжний�лі�відаційний�ба-

ланс�та�лі�відаційний�баланс���встановленом�

чинним�за�онодавством�поряд��.

2.3.�Подати�в��становленом��поряд���про-

позиції�щодо�забезпечення�по�ашення�забор-

�ованості�підприємства,�зазначено�о���п�н�ті�1

цьо�о�рішення.

2.4.�Вирішити�в��становленом��чинним�за�о-

нодавством�поряд���питання,�пов’язані�з�пе-

редачею,�за�ріпленням�на�праві��осподарсь�о-

�о�відання�чи�оперативно�о��правління,�спи-

санням�майна�підприємства,�зазначено�о��

п�н�ті�1�цьо�о�рішення,���том��числі�з�переда-

чею�об’є�тів�незавершено�о�б�дівництва�та

об’є�тів���льт�рної�спадщини�іншим�фаховим

�ом�нальним�підприємствам�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації).

2.5.�Забезпечити�в��становленом��поряд��

завершення�прое�тних�робіт�по�об’є�т��«Відб�-

дова�Храм��Стрітення�Господньо�о�на�розі�в�-

лиць�Стрітенсь�ої�та�Вели�ої�Житомирсь�ої».

3.�Встановити�стро��заявлення��редитора-

ми�своїх�вимо�:�2�місяці�з�дня�оп�блі��вання�по-

відомлення�про�рішення�щодо�лі�відації�під-

приємства,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо�о�рі-

шення.

4.�Оприлюднити�це�рішення�в��азеті�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�житлово-�ом�нально�о��оспо-

дарства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с�

та�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�власності,�постійн���омісіюіКиївсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань���льт�ри�і�т�ризм�.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до Програми поліпшення організації 
підготовки громадян до військової служби, приписки 

до призовної дільниці, призову на строкову військову службу 
та військово#патріотичного виховання молоді 

на 2011 — 2015 роки, 
затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.02.2011

№ 16/5403
Рішення Київської міської ради № 45/45 від 4 вересня 2014 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра#
їні», статей 8, 38, 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та з метою забезпечення
екстреної евакуації важкопоранених бійців#киян із зони проведення антитерористичної операції Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�Про�рами�поліпшення�ор-

�анізації�під�отов�и��ромадян�до�війсь�ової

сл�жби,�припис�и�до�призовної�дільниці,�при-

зов��на�стро�ов��війсь�ов��сл�жб��та�війсь�о-

во-патріотично�о�виховання�молоді�на�2011 —

2015�ро�и,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої
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місь�ої�ради�від�17.02.2011�№ 16/5403,�з�ід-

но�з�додат�ом.

2.�Це�рішення�Київради�офіційно�оп�блі��ва-

ти�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�ре�ламент��та�деп�татсь�ої�ети�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет

«Вулиця Фрунзе, 168» в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 42/42 від 4 вересня 2014 року

Відповідно до частини шостої статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве само#
врядування в Україні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Ки#
ївської міської ради від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті Києві», врахову#
ючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 09.01.2014 № 08/КО#24, про#
токол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення від
08.12.2013 та список учасників зборів жителів за місцем проживання від 08.12.2013, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дозволити�створити�ор�ан�самоор�аніза-

ції�населення�та�визначити�йо�о�назв� —�«Б�-

дин�овий��омітет�«В�лиця�Фр�нзе,�168».

2.�Визначити,�що�ор�ан�самоор�анізації�на-

селення�«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�Фр�н-

зе,�168»�діє�в�межах�території�б�дин���№ 168

на�в�лиці�Фр�нзе�в�Оболонсь�ом��районі�

м.�Києва.

З�ідно�з�прото�олом�зборів�жителів�за�міс-

цем�проживання�від�08.12.2013�на�території

діяльності�ор�ан��самоор�анізації�населення

«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�Фр�нзе,�168»

меш�ають�на�за�онних�підставах�(зареєстро-

вано�за�місцем�проживання)�58�жителів,���то-

м��числі�50�жителів,�я�і�мають�право��олос�

станом�на�08.12.2013.

3.Основними�напрям�ами�діяльності�ор�ан�

самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��омі-

тет�«В�лиця�Фр�нзе,�168»�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва�є:

3.1.�Створення��мов�для��часті�жителів���ви-

рішенні�питань�місцево�о�значення���межах

Констит�ції�і�за�онів�У�раїни.

3.2.�Задоволення�соціальних,���льт�рних,

поб�тових�та�інших�потреб�жителів,�шляхом

сприяння���наданні�їм�відповідних�посл��.

3.3.�Участь���реалізації�соціально-е�ономіч-

но�о,���льт�рно�о�розвит���території�діяльно-

сті�ор�ан��самоор�анізації�населення,�інших

місцевих�про�рам.

4.�Надати�ор�ан��самоор�анізації�населення

«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�Фр�нзе,�168»��

межах�території�йо�о�діяльності�та�і�власні�пов-

новаження:

4.1.�Представляти�разом�з�деп�татами�Ки-

ївради�інтереси�жителів���Київраді,�місцевих

ор�анах�ви�онавчої�влади.

4.2.�Сприяти�додержанню�Констит�ції�та�за-

�онів�У�раїни,�реалізації�а�тів�Президента�У�ра-

їни�та�ор�анів�ви�онавчої�влади,�рішень�Київ-

ради�та�її�ви�онавчо�о�ор�ан�,�розпоряджень

Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�рішень,�прийнятих

місцевими�референд�мами.

4.3.�Вносити���встановленом��поряд���про-

позиції�до�прое�тів�про�рами�соціально-е�оно-

мічно�о�і���льт�рно�о�розвит��,�бюджет��міста

Києва.

4.4.�Ор�анізов�вати�на�добровільних�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�охорони

нав�олишньо�о�природно�о�середовища,�про-

веденні�робіт�з�бла�о�строю,�озеленення�та��т-

римання�в�належном��стані�приб�дин�ової�те-

риторії,�обладнанні�дитячих�і�спортивних�май-

данчи�ів,��імнат�дитячої�творчості,��л�бів�за�ін-

тересами�тощо.

4.5.�Ор�анізов�вати�на�добровільних�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�ремонт�

приміщень�за�ально�о��орист�вання�із�дотри-

манням�встановлено�о�за�онодавством�поряд-

���проведення�та�их�робіт.

4.6.�Здійснювати��онтроль�за�я�істю�надан-

ня��ромадянам,�я�і�меш�ають���житловом��б�-

дин���на�території�діяльності�ор�ан��самоор-

�анізації�населення,�житлово-�ом�нальних�по-

сл���та�за�я�істю�проведених���житловом��б�-

дин���ремонтних�робіт.

4.7.�Надавати�допомо���навчальним�за�ла-

дам,�за�ладам�та�ор�анізаціям���льт�ри,�фізич-

ної���льт�ри�і�спорт����проведенні���льт�рно-

освітньої,�спортивно-оздоровчої�та�виховної

роботи�серед�населення,�розвит���х�дожньої

творчості,�фізичної���льт�ри�і�спорт�;�сприяти

збереженню���льт�рної�спадщини,�традицій

народної���льт�ри,�охороні�пам’ято��історії�та

��льт�ри,�впровадженню�в�поб�т�нових�обрядів.

4.8.�Ор�анізов�вати�допомо����ромадянам

похило�о�ві��,�інвалідам,�сім’ям�за�иблих�во-

їнів,�партизанів�та�війсь�овосл�жбовців,�мало-

забезпеченим�та�ба�атодітним�сім’ям,�а�та�ож

самотнім��ромадянам,�дітям-сиротам�та�дітям,

позбавленим�бать�івсь�о�о�пі�л�вання,�вноси-

ти�пропозиції�з�цих�питань�до�Київради.

4.9.�Надавати�необхідн��допомо���ор�анам

пожежно�о�на�ляд��в�здійсненні�ними�проти-

пожежних�заходів,�ор�анізов�вати�вивчення�на-

селенням�правил�пожежної�безпе�и,�брати

�часть���здійсненні��ромадсь�о�о��онтролю�за

додержанням�вимо��пожежної�безпе�и.

4.10. Сприяти�відповідно�до�за�онодавства

правоохоронним�ор�анам���забезпеченні�охо-

рони��ромадсь�о�о�поряд��.

4.11. Роз�лядати�звернення��ромадян,�вес-

ти�прийом��ромадян.

4.12.�Вести�облі���ромадян�за�ві�ом,�місцем

роботи�чи�навчання,�я�і�меш�ають���межах�те-

риторії�діяльності�ор�ан��самоор�анізації�насе-

лення.

4.13.�Сприяти�деп�татам�Київради�в�ор�ані-

зації�з�стрічей�з�виборцями,�прийом���рома-

дян�і�проведенні�іншої�роботи�з�меш�анцями.

4.14. Інформ�вати��ромадян�про�діяльність

ор�ан��самоор�анізації�населення,�ор�анізов�-

вати�об�оворення�прое�тів�йо�о�рішень�з�най-

важливіших�питань.

5.�Ор�ан�самоор�анізації�населення�«Б�дин-

�овий��омітет�«В�лиця�Фр�нзе,�168»�наб�ває

власних�повноважень�після�йо�о�ле�алізації��

ви�онавчом��ор�ані�Київради�(Київсь�ій�місь-

�ій�державній�адміністрації)�в�поряд��,�вста-

новленом��статтею�13�За�он��У�раїни�«Про�ор-

�ани�самоор�анізації�населення».

6.�Ор�ан��самоор�анізації�населення�«Б�дин-

�овий��омітет�«В�лиця�Фр�нзе,�168»�в�місяч-

ний�термін�після�ле�алізації�направити�до�се�-

ретаріат��Київради��опії�та�их�реєстраційних

до��ментів:�положення�про�ор�ан�самоор�ані-

зації�населення,�свідоцтва�про�реєстрацію��

ви�онавчом��ор�ані�Київради�(Київсь�ій�місь-

�ій�державній�адміністрації),�спис���персональ-

но�о�с�лад��членів�ор�ан��самоор�анізації�на-

селення.�У�разі�ле�алізації�шляхом�державної

реєстрації:�свідоцтва�про�державн��реєстра-

цію,� довід�и� про� ідентифі�аційний� �од�

(ЄДРПОУ).

7.�Контроль�за�фінансовою�діяльністю�ор�а-

н��самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��о-

мітет�«В�лиця�Фр�нзе,�168»���межах�своїх�пов-

новажень�здійснюють�Київсь�а�місь�а�рада�та

ви�онавчий�ор�ан�Київради�(Київсь�а�місь�а

державна�адміністрація).

8.�Це�рішення�Київради�офіційно�оприлюд-

нити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хреща-

ти�».

9.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�місцево�о�самовряд�вання,�ре�іональних

та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Про звернення Київської міської ради 
до Верховної Ради України

Рішення Київської міської ради № 43/43 від 4 вересня 2014 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 2 Європейської хартії місцевого самоврядування, рати#

фікованої Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування», статті 20 За#
кону України «Про столицю України — місто#герой Київ», статей 3, 25 Закону України «Про місцеве самовря#
дування в Україні», враховуючи Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної ор#
ганізації влади в Україні, схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.14 № 333#р, з метою
забезпечення гарантованого Конституцією України права кожного на участь у місцевому самоврядуванні та
враховуючи, що право громадян на участь в управлінні державними справами є одним з демократичних прин#
ципів, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Зверн�тися�до�Верховної�Ради�У�раїни�зі

зверненням�щодо�необхідності��дос�оналення

чинно�о�за�онодавства�У�раїни,�я�е�визначає�пра-

вовий�стат�с,�порядо��ор�анізації�та�діяльно-

сті�ор�анів�самоор�анізації�населення,�з�ідно�з

додат�ом.

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����азе-

ті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

04.09.�2014�№ 43/43

ЗВЕРНЕННЯ
Київської міської ради до Верховної Ради України щодо необхідності 

удосконалення чинного законодавства України, яке визначає правовий 
статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення

З�ідно�зі�статтею�5�Констит�ції�У�раїни�носі-

єм�с�веренітет��і�єдиним�джерелом�влади�в

У�раїні�є�народ,�я�ий�здійснює�влад��безпосе-

редньо�і�через�ор�ани�державної�влади�та�ор-

�ани�місцево�о�самовряд�вання.

Стаття�7�Основно�о�За�он��У�раїни�визнає�і

Додато�
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

04.09.2014�№ 45/45

Зміни до Програми
поліпшення організації підготовки громадян 

до військової служби, приписки до призовної дільниці, 
призову на строкову військову службу 

та військово#патріотичного виховання молоді 
на 2011 — 2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради

від 17.02.2011 № 16/5403

1.�П�н�т�2�розділ��IV�Про�рами�доповнити

новим�підп�н�том�2.4�та�о�о�зміст�:

«2.4.�Забезпечення�е�стреної�ева��ації�важ-

�опоранених�бійців —�жителів�міста�Києва�із

зони�проведення�антитерористичної�операції�та

осіб,�я�і�за�ин�ли�в�ході�проведення�антите-

рористичної�операції.

Київсь�ий�місь�ий�війсь�овий��омісаріат,

районні���м.�Києві�війсь�ові��омісаріати,�апа-

рат�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

(2014 —�2015�рр.)».

2.�У�Додат���1�до�Про�рами:

2.1.�У�позиції�9�цифри�«8370,0»�замінити�циф-

рами�«9370,0».

2.2.�У�позиції�9.1�цифри�«8370,0»�замінити

цифрами�«9370,0».

3.�Додато��2�до�Про�рами�доповнити�новою

позицією�12�та�о�о�зміст�:�

».

У�зв’яз���з�цим�позиції�«12 —�19»�вважати�позиціями�«13 —�20»�відповідно.

4.�У�Додат���3�до�Про�рами:

4.1.�Доповнити�Додато��новою�позицією�4�та�о�о�зміст�:

«

».

У�зв’яз���з�цим�позиції�«4 —�11»�вважати�позиціями�«5 —�12»�відповідно.

4.2.�У��рафі�«Київсь�ий�МВК»�позиції�12�цифри�«382,0»�замінити�цифрами�«1382,0».

4.3.�У��рафі�«Всьо�о»�позиції�12�цифри�«1722,0»�замінити�цифрами�«2722,0».

5.�У�Додат���4�до�Про�рами:

5.1.�У��рафі�«2014�рі�»�позиції�«Бюджет�м.�Києва»�цифри�«1662,0»�замінити�цифрами�«2662,0».

5.2.�У��рафі�«Усьо�о�витрат�на�ви�онання�Про�рами»�позиції�«Бюджет�м.�Києва»�цифри�«8370,0»

замінити�цифрами�«9370,0».

Заступник міського голови —
секретар Київради 

О. Резніков

12. Забезпечення екстреної
евакуації важкопоранених
бійців � жителів міста
Києва із зони проведення
антитерористичної
операції та осіб, які
загинули в ході
проведення
антитерористичної
операції

2014 � 2015 рр. Київський міський
військовий
комісаріат, районні
у м. Києві військові
комісаріати, апарат
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації) 
(2014 � 2015 рр.)

Бюджет
м. Києва

2014 
2015 рр.
1000,0 тис. грн. 

Своєчасне
надання
медичної
допомоги

4 Забезпечення екстреної
евакуації важкопоранених
бійців�жителів міста Києва із
зони проведення
антитерористичної операції та
осіб, які загинули в ході
проведення антитерористичної
операції

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000,0 1000,0

«
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�арант�є�місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні.

Право��ромадян�на��часть���місцевом��са-

мовряд�ванні�за�належністю�до�відповідних�те-

риторіальних��ромад�за�ріплено���статті�3�За-

�он��У�раїни�«Про�місцеве�самовряд�вання�в

У�раїні».

Однією�із�форм��часті�членів�територіаль-

них��ромад�сіл,�селищ,�міст,�районів���містах

��вирішенні�о�ремих�питань�місцево�о�значен-

ня�є�ор�ани�самоор�анізації�населення,�я�і�з�ід-

но�з�статтею�5�За�он��У�раїни�«Про�місцеве

самовряд�вання�в�У�раїні»�входять�до�систе-

ми�місцево�о�самовряд�вання�і�забезпеч�ють

реалізацію�та�их�принципів�місцево�о�само-

вряд�вання,�я��народовладдя�і��оле�іальність.

У�Концепції�реформ�вання�місцево�о�само-

вряд�вання�та�територіальної�ор�анізації�вла-

ди�в�У�раїні,�схваленої�розпорядженням�Кабі-

нет��Міністрів�У�раїни�від�01.04.14�№ 333-р,

на�олош�ється,�що�система�місцево�о�само-

вряд�вання�на�сьо�одні�не�задовольняє�по-

треб�с�спільства.

Зо�рема,�ефе�тивно�о�та�швид�о�о�роз-

в’язання�потреб�є�проблема�нерозвиненості

форм�прямо�о�народовладдя,�неспроможно-

сті�членів��ромад�до�солідарних�дій,�спрямо-

ваних�на�захист�своїх�прав�та�інтересів,���спів-

праці�з�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання

і�місцевими�ор�анами�ви�онавчої�влади�та�до-

ся�нення�спільних�цілей�розвит����ромади.

На�сьо�одні���місті�Києві�ле�алізовано�та�ді-

ють�124�ор�ани�самоор�анізації�населення,

я�ими�охоплено�близь�о�восьмисот�тисяч�чле-

нів�територіальної��ромади�міста.

Незважаючи�на�вели����іль�ість�меш�анців

міста,�я�і�не�мають�принципових�заперечень

та�бажають�створити�на�території�сво�о�про-

живання�відповідний�ор�ан�самоор�анізації�на-

селення,�поширення�пра�ти�и�створення�ор-

�анів�самоор�анізації�населення,�зо�рема��

місті�Києві,�останнім�часом�не�відб�вається��

зв’яз���зі�с�ладністю,�недос�оналістю�та�три-

валістю���часі�передбачених�За�оном�У�раїни

«Про�ор�ани�самоор�анізації�населення»�про-

цед�р.

Крім�цьо�о,�За�оном�не�встановлено�дієвих

механізмів�реалізації�ор�анами�самоор�аніза-

ції�населення�власних�повноважень,���том�

числі,�в�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання�та

місцевих�ор�анах�ви�онавчої�влади,�що�не�дає

змо�и�ор�анам�самоор�анізації�населення�в

повній�мірі�забезпечити�ви�онання�своїх�ос-

новних�завдань.�Потреб�є�та�ож��дос�онален-

ня�положення�За�он��в�частині�забезпечення

належних�матеріальних,�ор�анізаційних�та�фі-

нансових��мов�діяльності�ор�анів�самоор�ані-

зації�населення.

Наразі���Верховній�Раді�У�раїни�зареєстро-

ваний�та�роз�лядається�за�онопрое�т�«Про�вне-

сення�змін�до�За�он��У�раїни�«Про�ор�ани�са-

моор�анізації�населення»,�відповідно�до�я�о�о

пропон�ється�ви�ласти�За�он�в�новій�реда�ції.

Врахов�ючи�с�спільн��необхідність�пор�ше-

но�о���зверненні�питання�та�з�метою�стим�-

лювання�процесів�розвит���демо�ратично�о

самовряд�вання�в�У�раїні,�а�та�ож�підвищен-

ня�ст�пеню�довіри��ромадсь�ості�до�ор�анів

та�посадових�осіб�місцево�о�самовряд�вання,

Київсь�а�місь�а�рада�просить�Верховн��Рад��У�ра-

їни�прис�орити�роз�ляд�з�адано�о�за�онопро-

е�т�,�я�им�передбачити��дос�оналення�про-

цед�ри��творення�ор�анів�самоор�анізації�на-

селення,�визначення�чіт�о�о�поряд���надання

їм�повноважень�ор�анів�місцево�о�самовряд�-

вання,�а�та�ож�надання��оштів�для�здійснення

зазначених�повноважень,�витрачання�ними�та-

�их��оштів,�звіт�вання�про�їх�ви�ористання.

Прийняття�За�он�,�я�ий�відповідатиме�сьо-

�оденню,�сприятиме�створенню�належних��мов

для�діяльності�ор�анів�самоор�анізації�насе-

лення,�зміцненню�їхньої�ролі�в�місцевом��са-

мовряд�ванні.

Заступник міського голови — 
секретар Київради

О. Резніков

Про надання статусу скверу земельній ділянці між будинками
№ 120#б та 120#в на вул. Жилянській у Шевченківському районі

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 49/49 від 4 вересня 2014 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 1, статей 20, 21 Закону України «Про благоустрій територій» Київська місь#
ка рада

ВИРІШИЛА:Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет «Вулиця Дмитрівська, 9 — 11» 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 41/41 від 4 вересня 2014 року

Відповідно до частини шостої статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве само#
врядування в Україні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Ки#
ївської міської ради від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті Києві», врахову#
ючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 26.12.2013 № 08/КО#3996, про#
токол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення від
16.12.2013 та список учасників зборів жителів за місцем проживання від 16.12.2013, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дозволити�створити�ор�ан�самоор�ані-

зації�населення�та�визначити�йо�о�назв� —

«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�Дмитрівсь�а,

9 —�11».

2.�Визначити,�що�ор�ан�самоор�анізації�на-

селення�«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�Дмитрів-

сь�а,�9 —�11»�діє�в�межах�території�б�дин��

№ 9 —�11�на�в�лиці�Дмитрівсь�ій���Шевчен-

�івсь�ом��районі�м.�Києва.

З�ідно�з�прото�олом�зборів�жителів�за�міс-

цем�проживання�від�16.12.2013�на�території

діяльності�ор�ан��самоор�анізації�населення

«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�Дмитрівсь�а,�9 —

11»�меш�ають�на�за�онних�підставах�(зареєс-

тровано�за�місцем�проживання)�47�жителів,��

том��числі�41�житель,�я�і�мають�право��олос�

станом�на�16.12.2013.

3.�Основними�напрям�ами�діяльності�ор�а-

н��самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��о-

мітет�«В�лиця�Дмитрівсь�а,�9 —�11»���Шевчен-

�івсь�ом��районі�м.�Києва�є:

3.1.�Створення��мов�для��часті�жителів���ви-

рішенні�питань�місцево�о�значення���межах

Констит�ції�і�за�онів�У�раїни.

3.2.�Задоволення�соціальних,���льт�рних,

поб�тових�та�інших�потреб�жителів,�шляхом

сприяння���наданні�їм�відповідних�посл��.

3.3.�Участь���реалізації�соціально-е�ономіч-

но�о,���льт�рно�о�розвит���території�діяльно-

сті�ор�ан��самоор�анізації�населення,�інших

місцевих�про�рам.

4.�Надати�ор�ан��самоор�анізації�населення

«Б�дин�овий��омітет�«В�лиця�Дмитрівсь�а,�9 —

11»���межах�території�йо�о�діяльності�та�і�влас-

ні�повноваження:

4.1.�Представляти�разом�з�деп�татами�Ки-

ївради�інтереси�жителів���Київраді,�місцевих

ор�анах�ви�онавчої�влади.

4.2.�Сприяти�додержанню�Констит�ції�та�за-

�онів�У�раїни,�реалізації�а�тів�Президента�У�ра-

їни�та�ор�анів�ви�онавчої�влади,�рішень�Київ-

ради�та�її�ви�онавчо�о�ор�ан�,�розпоряджень

Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�рішень,�прийня-

тих�місцевими�референд�мами.

4.3.�Вносити���встановленом��поряд���про-

позиції�до�прое�тів�про�рами�соціально-е�о-

номічно�о�і���льт�рно�о�розвит��,�бюджет��міс-

та�Києва.

4.4.�Ор�анізов�вати�на�добровільних�засадах

�часть�населення���заходах�щодо�охорони�нав�о-

лишньо�о�природно�о�середовища,�проведенні�ро-

біт�з�бла�о�строю,�озеленення�та��тримання�в

належном��стані�приб�дин�ової�території,�облад-

нанні�дитячих�і�спортивних�майданчи�ів,��імнат

дитячої�творчості,��л�бів�за�інтересами�тощо.

4.5.�Ор�анізов�вати�на�добровільних�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�ремон-

т��приміщень�за�ально�о��орист�вання�із�до-

триманням�встановлено�о�за�онодавством�по-

ряд���проведення�та�их�робіт.

4.6.�Здійснювати��онтроль�за�я�істю�надан-

ня��ромадянам,�я�і�меш�ають���житловом��б�-

дин���на�території�діяльності�ор�ан��самоор-

�анізації�населення,�житлово-�ом�нальних�по-

сл���та�за�я�істю�проведених���житловом��б�-

дин���ремонтних�робіт.

4.7.�Надавати�допомо���навчальним�за�ла-

дам,�за�ладам�та�ор�анізаціям���льт�ри,�фі-

зичної���льт�ри�і�спорт����проведенні���льт�р-

но-освітньої,�спортивно-оздоровчої�та�вихов-

ної�роботи�серед�населення,�розвит���х�дож-

ньої�творчості,�фізичної���льт�ри�і�спорт�;�спри-

яти�збереженню���льт�рної�спадщини,�тради-

цій�народної���льт�ри,�охороні�пам’ято��істо-

рії�та���льт�ри,�впровадженню�в�поб�т�нових

обрядів.

4.8.�Ор�анізов�вати�допомо����ромадянам

похило�о�ві��,�інвалідам,�сім’ям�за�иблих�воїнів,

партизанів�та�війсь�овосл�жбовців,�малоза-

безпеченим�та�ба�атодітним�сім’ям,�а�та�ож

самотнім��ромадянам,�дітям-сиротам�та�дітям,

позбавленим�бать�івсь�о�о�пі�л�вання,�вноси-

ти�пропозиції�з�цих�питань�до�Київради.

4.9.�Надавати�необхідн��допомо���ор�анам

пожежно�о�на�ляд��в�здійсненні�ними�протипо-

жежних�заходів,�ор�анізов�вати�вивчення�насе-

ленням�правил�пожежної�безпе�и,�брати��часть

��здійсненні��ромадсь�о�о��онтролю�за�додер-

жанням�вимо��пожежної�безпе�и.

4.10.�Сприяти�відповідно�до�за�онодавства

правоохоронним�ор�анам���забезпеченні�охо-

рони��ромадсь�о�о�поряд��.

4.11.�Роз�лядати�звернення��ромадян,�вес-

ти�прийом��ромадян.

4.12.�Вести�облі���ромадян�за�ві�ом,�місцем

роботи�чи�навчання,�я�і�меш�ають���межах�те-

риторії�діяльності�ор�ан��самоор�анізації�на-

селення.

4.13.�Сприяти�деп�татам�Київради�в�ор�ані-

зації�з�стрічей�з�виборцями,�прийом���рома-

дян�і�проведенні�іншої�роботи�з�меш�анцями.

4.14.�Інформ�вати��ромадян�про�діяльність

ор�ан��самоор�анізації�населення,�ор�анізов�-

вати�об�оворення�прое�тів�йо�о�рішень�з�най-

важливіших�питань.

5.�Ор�ан�самоор�анізації�населення�«Б�дин-

�овий��омітет�«В�лиця�Дмитрівсь�а,�9 —�11»

наб�ває�власних�повноважень�після�йо�о�ле-

�алізації���ви�онавчом��ор�ані�Київради�(Київ-

сь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�в�поряд-

��,�встановленом��статтею�13�За�он��У�раїни

«Про�ор�ани�самоор�анізації�населення».

6.�Ор�ан��самоор�анізації�населення�«Б�дин-

�овий��омітет�«В�лиця�Дмитрівсь�а,�9 —�11»�в

місячний�термін�після�ле�алізації�направити�до

се�ретаріат��Київради��опії�та�их�реєстрацій-

них�до��ментів:�положення�про�ор�ан�самоор-

�анізації�населення,�свідоцтва�про�реєстрацію��

ви�онавчом��ор�ані�Київради�(Київсь�ій�місь�ій

державній�адміністрації),�спис���персонально-

�о�с�лад��членів�ор�ан��самоор�анізації�насе-

лення.�У�разі�ле�алізації�шляхом�державної�ре-

єстрації:�свідоцтва�про�державн��реєстрацію,

довід�и�про�ідентифі�аційний��од�(ЄДРПОУ).

7.�Контроль�за�фінансовою�діяльністю�ор�а-

н��самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��о-

мітет�«В�лиця�Дмитрівсь�а,�9 —�11»���межах

своїх�повноважень�здійснюють�Київсь�а�місь-

�а�рада�та�ви�онавчий�ор�ан�Київради�(Київ-

сь�а�місь�а�державна�адміністрація).

8.�Це�рішення�Київради�офіційно�оприлюд-

нити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хреща-

ти�».

9.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�місцево�о�самовряд�вання,�ре�іональних

та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова
В. Кличко

1.�Надати�земельній�ділянці�орієнтовною�пло-

щею�0,05��а�між�б�дин�ами�№ 120-б�та�120-в

на�в�л.�Жилянсь�ій���Шевчен�івсь�ом��районі

м.�Києва�стат�с�с�вер�.

2.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�19.07.2005�№ 806/3381�«Про�затвер-

дження�Про�рами�розвит���зеленої�зони�м.�Ки-

єва�до�2010�ро���та��онцепції�форм�вання�зе-

лених�насаджень�в�центральній�частині�міста»,

а�саме:�додати�с�вер�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо-

�о�рішення�до�перелі���с�верів�Шевчен�івсь�о-

�о�район�.

3.�Ком�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Шевчен�івсь�о�о�райо-

н��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�здійс-

нити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо�оформ-

лення�права�постійно�о�земле�орист�вання�зе-

мельною�ділян�ою�орієнтовною�площею�0,05��а

між�б�дин�ами�№ 120-б�та�120-в�на�в�л.�Жи-

лянсь�ій���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

4.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�бла�о�строю�зе-

мельної�ділян�и�орієнтовно�о�площею�0,05��а

між�б�дин�ами�№ 120-б�та�120-в�на�в�л.�Жи-

лянсь�ій���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

5.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�вирішити�в��станов-

леном��поряд���питання�фінанс�вання�захо-

дів,�передбачених�п�н�тами�3�та�4�цьо�о�рі-

шення.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про перейменування Київського міського клінічного шпиталю
інвалідів Великої Вітчизняної війни

Рішення Київської міської ради № 53/53 від 4 вересня 2014 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою розширення ос#

новної діяльності Київського міського клінічного шпиталю інвалідів Великої Вітчизняної війни Київська місь#
ка рада

ВИРІШИЛА:
1.�Змінити�наймен�вання�Київсь�ий�місь�ий

�лінічний�шпиталь�інвалідів�Вели�ої�Вітчизня-

ної�війни�на�Київсь�ий�місь�ий��лінічний�шпи-

таль�інвалідів�Вели�ої�Вітчизняної�війни,��час-

ни�ів�бойових�дій�та��часни�ів�антитерорис-

тичної�операції.

2.�Затвердити�стат�т�Київсь�о�о�місь�о�о��лі-

нічно�о�шпиталю�інвалідів�Вели�ої�Вітчизняної

війни,��часни�ів�бойових�дій�та��часни�ів�ан-

титерористичної�операції�з�ідно�з�додат�ом�до

цьо�о�рішення.

3.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)

здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо

ви�онання�п�н�т��1�цьо�о�рішення.

4.�Київсь�ом��місь�ом���лінічном��шпиталю

інвалідів�Вели�ої�Вітчизняної�війни,��часни�ів

бойових�дій�та��часни�ів�антитерористичної

операції�зареєстр�вати�стат�т�в��становлено-

м��поряд��.

5.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�-

ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�охорони�здоров’я�та�соціально�о

захист�.

Київський міський голова
В. Кличко



Â

Про реконструкцію кабельних мереж 10 кВ на вулицях Генерала
Наумова, Підлісній, Академіка Булаховського, Жовтневій,

Бучанській, Раїси Букіної, Робітничій, Синьоозерній, 
проспекті Академіка Палладіна в Святошинському районі

Розпорядження № 985 від 5 вересня 2014 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України

«Про регулювання містобудівної діяльності», статті 26+1 Закону України «Про благоустрій населених пунк+
тів», статей 6, 23, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 18, 19, 21 Закону України «Про автомобільні
дороги», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 «Про ви+
конання робіт на автомагістралях та шляхово+транспортних спорудах міста», з метою підвищення надійно+
сті системи електропостачання в місті Києві, враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗ+
ДІЛУ «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» від 07 люто+
го 2014 року № 030/52+1460, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ

«КИЇВЕНЕРГО»�(далі—�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»)�здійс-

нити�за�власні�!ошти�відповідно�до�розробленої

та�затвердженої�в�,становленом,�поряд!,�про-

е!тно-!ошторисної�до!,ментації�з�10�вересня

2014�ро!,�до�12�6р,дня�2014�ро!,�ви!онання�ро-

біт�з�ре!онстр,!ції�!абельних�мереж�напр,6ою�

10�!В�з�част!овим�розриттям�трот,арів�на�в,ли-

цях�Генерала�На,мова,�Підлісній,�А!адемі!а�Б,ла-

ховсь!о6о,�Синьоозерній,�проспе!ті�А!адемі!а

Палладіна�та�проїзних�частин�в,лиць�Генерала

На,мова,�Підлісної,�А!адемі!а�Б,лаховсь!о6о,

Жовтневої,�Б,чансь!ої,�Раїси�Б,!іної,�Робітничої,

Синьоозерної,�проспе!т,�А!адемі!а�Палладіна�з

част!овим�обмеженням�р,х,�транспорт,.

Перехід�проїзних�частин�в,лиць�Генерала�На-

,мова,�Підлісної,�А!адемі!а�Б,лаховсь!о6о,�Жовт-

невої,�Б,чансь!ої,�Раїси�Б,!іної,�Робітничої,��Си-

ньоозерної,�проспе!т,�А!адемі!а�Палладіна�здійс-

нити�за!ритим�способом —�методом�6оризон-

тально6о�б,ріння.

2.�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»:

2.1.�Забезпечити�дотримання�вимо6�чинно6о�за-

!онодавства�щодо�поряд!,�ви!онання�б,дівель-

них�робіт.

2.2.�Розробити�та�по6одити�в�,правлінні�

ДАІ�ГУ�МВС�У!раїни�в�м.�Києві�схем,�тимчасової

ор6анізації�дорожньо6о�р,х,.

2.3.�Під�час�ви!онання�б,дівельних�робіт�не-

обхідно�забезпечити�вільний�і�безпечний�прохід

пішоходів�та�проїзд�автотранспорт,�до�приле6лих

б,дин!ів�і�,станов,�встановивши�відповідн,�о6о-

рож,,�а�та!ож�,�разі�необхідності�пішохідні�міст-

!и�шириною�не�менше�1,5�м.

2.4.�Отримати�дозвіл�на�ви!онання�б,дівель-

них�робіт�чи�зареєстрован,�де!ларацію�про�по-

чато!�ви!онання�б,дівельних�робіт.

2.5.�Роботи�ви!он,вати�з6ідно�з�Правилами

бла6о,строю�міста�Києва,�затвердженими�рішен-

ням�Київсь!ої�місь!ої�ради�від�25�6р,дня�2008�ро-

!,�№ 1051/1051.

2.6.�Після�завершення�робіт�відновити�по!рит-

тя�проїзних�частин�(заїзди�в�двори)�за�типом�іс-

н,ючо6о,�по!риття�трот,арів�на�повн,�ширин,�від-

новити�фі6,рними�елементами�мощення�та�пе-

редати�їх�за�а!том�!ом,нальном,�підприємств,

«Шляхово-е!спл,атаційне�,правління�по�ремон-

т,�та�,триманню�автомобільних�шляхів�та�спор,д

на�них�Святошинсь!о6о�район,»�м.�Києва.

3.�Відповідальність�за�своєчасне�та�безаварій-

не�ви!онання�робіт�по!ласти�на�!ерівни!а�Де-

партамент,�!апітально6о�б,дівництва�СТРУКТУР-

НОГО�ВІДОКРЕМЛЕНОГО�ПІДРОЗДІЛУ�«КИЇВ-

СЬКІ�ЕЛЕКТРИЧНІ�МЕРЕЖІ»�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»

Лесь!іва�П.�Д.

4.�Контроль�за�ви!онанням�цьо6о�розпоря-

дження�по!ласти�на�заст,пни!ів�6олови�Київсь!ої

місь!ої�державної�адміністрації�з6ідно�з�розподі-

лом�обов’яз!ів.

Голова В. Кличко

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 967 від 2 вересня 2014 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпунктів 16.1.1 та 16.1.2 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвер+
дженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу міс+
цевого самоврядування:

1.�С!ас,вати�9�дозволів�на�розміщення�зов-

нішньої�ре!лами�з6ідно�з�додат!ом�до�цьо6о

розпорядження.

2.�Контроль�за�ви!онанням�цьо6о�розпоря-

дження�по!ласти�на�першо6о�заст,пни!а�6о-

лови�Київсь!ої�місь!ої�державної�адміністрації

Ні!онова�І.�В.
Голова В. Кличко

Додато!�
до�розпорядження�ви!онавчо6о�ор6ан,�Київсь!ої�місь!ої�ради�

(Київсь!ої�місь!ої�державної�адміністрації)�02.09.2014�р.�№�967

Перелік 
дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

2. 12447�06 ПАТ
"УКРСИББАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,44 Солом'янський район,
Повітрофлотський проспект,
50/2

3. 28186�11 ПАТ
"УКРСИББАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,44 Солом'янський район,
Повітрофлотський проспект,
33/2

4. 32172�13 ТОВ "ДЦ УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,75 Подільський район, 
просп. Василя Порика, 3

5. 33432�13 ТОВ "Монарх
Рітейл Україна"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

12 Печерський район, 
вул. Хрещатик, 21

6. 28038�11 ТОВ "РАНТ" Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

6,7914 Шевченківський район,
Бессарабська площа, 2

7. 28039�11 ТОВ "РАНТ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

14,04789 Шевченківський район,
Бессарабська площа, 2

8. 28023�11 ТОВ "Асторія
Прайм Сервіс"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,07 Печерський район, 
вул. Івана Мазепи, 3

9. 29393�12 ТОВ "Асторія
Прайм Сервіс"

Рекламна вивіска на
будинку
(будівлі),споруді

7,248 Оболонський район, 
вул. Маршала Тимошенка, 19

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа, кв.м Місце розташування
рекламного засобу

1. 13570�06�П�2 ТОВ "К�2" Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

4,32 Печерський район, 
вул. Лаврська, 4

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)  від 19 липня 2013 року № 1216 
«Про виконання робіт з реабілітації існуючих електричних 

мереж 10+0,4 кВ центральної частини міста Києва 
для підвищення надійності електропостачання існуючих 

споживачів будівель №№ 30, 32, 34, 36, 38 на вул. Хрещатик»
Розпорядження № 978 від 3 вересня 2014 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», статті 26+1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,
статей 6, 23, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 18, 19, 21 Закону України «Про автомобільні до+
роги», з метою продовження терміну виконання робіт, враховуючи звернення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» від 05 червня 2014 року № 42АУ/030/3213, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

У�п,н!ті�першом,�розпорядження�ви!онавчо-

6о�ор6ан,�Київсь!ої�місь!ої�ради�(Київсь!ої�місь-

!ої�державної�адміністрації)�від�19�липня�2013

ро!,�№ 1216�«Про�ви!онання�робіт�з�реабіліта-

ції�існ,ючих�еле!тричних�мереж�10-0,4�!В�цен-

тральної�частини�міста�Києва�для�підвищення

надійності�еле!тропостачання�існ,ючих�спожи-

вачів�б,дівель�№№�30,�32,�34,�36,�38�на�в,л.�Хре-

щати!»�цифри�та�слово�«31�травня�2014»�заміни-

ти�цифрами�та�словом�«28�листопада�2014».

Голова. В. Кличко

Про визначення контингенту учнів початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) 

на 2014—2015 навчальний рік
Розпорядження № 971 від 2 вересня 2014 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України
«Про позашкільну освіту», Закону України «Про культуру», постанови Кабінету Міністрів України від 1 берез+
ня 2014 року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», на виконання пункту
2.62 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації
від 31 березня 2014 року № 320 «Про заходи щодо наповнення бюджету м. Києва, економного і раціонально+
го використання бюджетних коштів та посилення фінансово+бюджетної дисципліни у 2014 році» та в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Визначити�!онтин6ент�,чнів�почат!ових

спеціалізованих�мистець!их�навчальних�за!ла-

дів�(ш!іл�естетично6о�виховання)�на�2014–2015

навчальний�рі!�з6ідно�з�додат!ом.

2.�Контроль�за�ви!онанням�цьо6о�розпоря-

дження�по!ласти�на�першо6о�заст,пни!а�6о-

лови�Київсь!ої�місь!ої�державної�адміністрації

Ні!онова�І.�В.

Голова. В. Кличко

Про направленнядо м. Берлін (Федеративна Республіка Німеччина)
Розпорядження № 961 від 29 серпня 2014 року

Відповідно до Указу Президента України від 28 серпня 1993 року № 357/93 «Про службові відрядження за кор+
дон посадових осіб органів виконавчої влади», згідно з Програмою зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на
2009+2014 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 18 червня 2009 року № 628/1684, з метою
участі у семінарах Європейської Академії Берліну, що проводитимуться на базі німецьких інституцій в Берліні:

1.�Відрядити�до�м.�Берлін�(Федеративна�Рес-

п,блі!а�Німеччина)�,�період�з�31�серпня�до�06

вересня�2014�ро!,:

Баласиновича�Бо6дана�Оле!сандровича—�рад-

ни!а�6олови�відділ,�аналітично6о�забезпечення

діяльності�6олови�Київсь!ої�місь!ої�державної�ад-

міністрації�(патронатна�сл,жба)�апарат,�ви!онав-

чо6о�ор6ан,�Київсь!ої�місь!ої�ради�(Київсь!ої�місь-

!ої�державної�адміністрації);

Мавлянова�Данила�Бешимовича—�першо6о�за-

ст,пни!а�дире!тора�Департамент,�місь!о6о�бла-

6о,строю�та�збереження�нав!олишньо6о�середо-

вища—�начальни!а�,правління�е!оло6ії�та�природ-

ніх�рес,рсів�ви!онавчо6о�ор6ан,�Київсь!ої�місь!ої�ра-

ди�(Київсь!ої�місь!ої�державної�адміністрації).

2.�В!лючити�до�с!лад,�деле6ації�до�м.�Берлін�(Фе-

деративна�Респ,блі!а�Німеччина)�,�період�з�02�ве-

ресня�до�06�вересня�2014�ро!,�К,бра!ова�Оле!сан-

дра�Ми!олайовича—�дире!тора�дире!ції�з�реаліза-

ції�прое!тів�транспортної�інфрастр,!т,ри�!ом,наль-

но6о�підприємства�ви!онавчо6о�ор6ан,�Київсь!ої�місь-

!ої�ради�(Київсь!ої�місь!ої�державної�адміністрації)

«Київсь!е�інвестиційне�а6ентство»,�радни!а�Київсь!о-

6о�місь!о6о�6олови�на�6ромадсь!их�засадах.

3.�Апарат,�ви!онавчо6о�ор6ан,�Київсь!ої�місь-

!ої�ради�(Київсь!ої�місь!ої�державної�адміністра-

ції)�відповідно�до�чинно6о�за!онодавства�забез-

печити�Баласиновича�Б.�О.�та�Мавлянова�Д.�Б.

!оштами,�а�саме:�добовими�на�весь�час�їхньо6о

переб,вання�за�!ордоном�(із�розрах,н!,,�що�сто-

рона,�я!а�приймає,�забезпеч,є�триразове�хар-

ч,вання�та�врахов,ючи,�що�Баласинович�Б.�О.

має�третій�ран6�державно6о�сл,жбовця)�з6ідно�з

!ошторисом,�затвердженим�!ерівни!ом�апара-

т,�ви!онавчо6о�ор6ан,�Київсь!ої�місь!ої�ради�(Ки-

ївсь!ої�місь!ої�державної�адміністрації).

4.�Узяти�до�,ва6и,�що�К,бра!ов�О.�М.�відб,ває

за�рах,но!�ор6анізації,�в�я!ій�він�працює.

5.�Баласинович,�Б.�О.�в�термін�до�15�вересня

2014�ро!,�надати�Київсь!ом,�місь!ом,�6олові

письмовий�звіт�про�відрядження.

6.�Контроль�за�ви!онанням�цьо6о�розпоря-

дження�по!ласти�на�заст,пни!ів�6олови�Київсь!ої

місь!ої�державної�адміністрації�з6ідно�з�розподі-

лом�обов’яз!ів.
Голова В. Кличко

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
3 æîâòíÿ 2014 ð.
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Керівник апарату В. Бондаренко

Додато!�
до�розпорядження�ви!онавчо6о�ор6ан,�Київсь!ої�місь!ої�ради�

(Київсь!ої�місь!ої�державної�адміністрації)
02.09.2014�р.�№�971

Контингент учнів початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)

на 2014—2015 навчальний рік

№ п/п Найменування закладів Кількість
учнів

Голосіївський район 1 133

І. Дитяча музична школа № 3 ім. В. Косенка 350

2. Київська дитяча художня школа № 9 160

3. Вечірня музична школа № 1 ім. К. Стеценка 305

4. Київська театральна школа�студія 53

5. Дитяча музична школа № 38 265

Дарницький район 1 119

1. Дитяча школа мистецтв № 4 354

2. Дитяча школа мистецтв № 9 200

3. Дитяча музична школа № 21 430

4. Дитяча художня школа № 11 135

Деснянський район 606

1. Дитяча школа мистецтв № 3 301

2. Дитяча музична школа № 24 305

Дніпровський район 2 227

1. Дитяча школа мистецтв № 6 645

2. Дитяча музична школа № 13 450

3. Дитяча музична школа № 16 201

4. Дитяча музична школа № 20 310

5. Дитяча художня школа № 2 150

6. Школа джазового та естрадного мистецтв 471

Оболонський район 1 962

1. Дитяча школа мистецтв № 5 800

2. Дитяча художня школа № 3 155

3. Дитяча музична школа № 36 301

4. Дитяча музична школа № 37 255

5. Дитяча музична школа № 39 200

6. Дитяча музична школа № 40 251

Печерський район 1731

1. Дитяча музична школа № 4 360

2. Дитяча музична школа № 9 200

3. Дитяча музична школа № 10 401

4. Дитяча музична школа № 27 420

5. Дитяча музична школа № 28 350

Подільський район 2 202

1. Київська дитяча школа мистецтв ім. С. Турчака 460

2. Київська дитяча музична школа № 1 ім. Я. Степового 350

3. Київська дитяча музична школа № 12 275

4. Київська дитяча музична школа № 31 346

5. Київська дитяча музична школа № 35 370

6. Київська дитяча художня школа № 4 80

7. Київська дитяча художня школа № 10 120

8. Київська дитяча хореографічна школа № 1 201

Святошинський район 1622

1. Київська дитяча школа мистецтв № 8 500

2. Київська дитяча музична школа № 22 410

3. Київська дитяча музична школа № 23 301

4. Київська дитяча музична школа № 29 252

5. Київська дитяча художня школа № 5 159

Солом'янський район 2 057

1. Київська дитяча школа мистецтв № 1 320

2. Київська дитяча музична школа № 7 451

3. Київська дитяча музична школа № 14 450

4. Київська дитяча музична школа № 15 398

5. Київська дитяча музична школа № 33 318

6. Київська дитяча художня школа № 1 120

Шевченківський район 3 070

1. Київська дитяча школа мистецтв № 2 ім. М. Вериківського 700 

2. Київська дитяча школа мистецтв № 5 ім. Л. Ревуцького 680

3. Київська дитяча музична школа № 8 320

4. Київська дитяча музична школа № 11 305

5. Київська дитяча музична школа № 26 335

6. Київська дитяча музична школа № 32 310

7. Київська дитяча художня школа № 7 150

8. Державна дитяча хореографічна студія українського танцю "Барвіночок" 270

Зареєстр,вати�зміни�до�Стат,т,�релі6ійної

6ромади�парафії�на�честь�і!они�Божої�Матері

«Казансь!а»�,�Дарниць!ом,�районі�м.�Києва

У!раїнсь!ої�Православної�Цер!ви,�зареєстро-

вано6о�розпорядженням�Київсь!ої�місь!ої�дер-

жавної�адміністрації�від�12�!вітня�2005�ро!,

№ 576,�ви!лавши�йо6о�в�новій�реда!ції,�що�до-

дається.

Голова В. Кличко

Про встановлення 
пам’ятного знаку «Хрест»

Розпорядження № 966 від 2 вересня 2014 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», абзацу тринадцятого під+

пункту 2 пункту 1 Указу Президента України від 21 липня 2014 року № 608/2014 «Про відзначення 23+ї річни+
ці незалежності України», враховуючи звернення Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут» від 14 серпня 2014 року № 600/1082, з метою вшанування пам’яті загиблих учасників
акцій протесту (Євромайдану) «Небесна сотня» у грудні 2013 — лютому 2014 року та осіб, які загинули, захи+
щаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та в межах функцій органу місцевого са+
моврядування:

Про продовження строку дії дозволу 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 972 від 2 вересня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рекла+
ми в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон+
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Кисві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ+
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�пам’ятний�зна!�«Хрест»�бі-

ля�навчально6о�!орп,с,�№ 4�Національно6о

технічно6о�,ніверситет,�У!раїни�«Київсь!ий

політехнічний�інстит,т»�па�в,лиці�А!адемі!а

Ян6еля,�3�,�Солом’янсь!ом,�районі�міста�Ки-

єва.

2.�Взяти�до�відома,�що�витрати,�пов’язані�із

ви6отовленням�та�встановленням�пам’ятно6о

зна!,,�б,д,ть�здійснені�за�рах,но!�!оштів�спон-

сорів.

3.�Контроль�за�ви!онанням�цьо6о�розпоря-

дження�по!ласти�на�першо6о�заст,пни!а�6оло-

ви�Київсь!ої�місь!ої�державної�адміністрації�Ні-

!онова�І.�В.

Голова В. Кличко

1.�Продовжити�стро!�дії�дозвол,�па�розмі-

щення�зовнішньої�ре!лами�(далі —�дозвіл)�з6ід-

но�з�додат!ом�до�цьо6о�розпорядження�,�!іль-

!ості�1�дозвіл.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е!спл,-

атацію�ре!ламно6о�засоб,�з�дотриманням�норм

техні!и�безпе!и,�пожежної�безпе!и�і�санітар-

них�норм�по!ласти�на�розповсюдж,вача�зов-

нішньої�ре!лами.

3.�Встановити,�що�дозвіл,�стро!�дії�я!о6о�про-

довжено�з6ідно�з�додат!ом�до�цьо6о�розпоря-

дження,�є�дійсним�до�за!інчення�стро!,�йо6о

дії,�а�,�випад!,�змін�,�за6альномісь!их�вимо-

6ах�(підходах)�щодо�розташ,вання�зовнішньої

ре!лами,�я!і�з,мовлюють�неможливість�розта-

ш,вання�відповідних�ре!ламних�засобів,—�до

настання�та!их�змін�,�за6альномісь!их�вимо-

6ах�(підходах).

4.�Контроль�за�ви!онанням�цьо6о�розпоря-

дження�по!ласти�на�першо6о�заст,пни!а�6оло-

ви�Київсь!ої�місь!ої�державної�адміністрації�Ні-

!онова�І.�В.
Голова В. Кличко

Про реєстрацію змін до Статуту релігійної громади
парафії на честь ікони Божої Матері «Казанська»

у Дарницькому районі м. Києва
Української Православної Церкви

Розпорядження № 965 від 2 вересня 2014 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та враховуючи заяву

настоятеля, голови парафіяльних зборів, голови парафіяльної ради релігійної громади парафії на честь іко+
ни Божої Матері «Казанська» у Дарницькому районі м. Києва Української Православної Церкви від 27 берез+
ня 2014 року та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної громади від 05 березня 2013 року № 1, в
межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Додато!�
до�розпорядження�ви!онавчо6о�ор6ан,�Київсь!ої�місь!ої�ради�

(Київсь!ої�місь!ої�державної�адміністрації)
02.09.2014�р.�№�972

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії якого продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа, кв.м Місце розташування
рекламного засобу

1. 12574�06 ТОВ "РА Арго" Щит, що стоїть
окремо

18 Солом’янський район, 
просп. Червонозоряний
(напроти будинку № 94)

Керівник апарату В. Бондаренко

3 æîâòíÿ 2014 ð.
¹144(4544)
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ ÂÈÁÎÐ×À ÊÎÌ²Ñ²ß
Про реєстрацію кандидата у народні депутати України 

Нечепорука Д.І., висунутого Політичною партією 
"Контроль. Порядок. Справедливість", в одномандатному 

виборчому окрузі № 223 на позачергових виборах народних 
депутатів України 26 жовтня 2014 року

Постанова № 1358 від 30 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії надійшла заява Політичної партії "Контроль. Порядок. Справедливість"

разом з іншими документами щодо реєстрації кандидата у народні депутати України Нечепорука Дениса
Івановича, висунутого 14 вересня 2014 року на другому позачерговому з'їзді цієї партії, в одномандатному
виборчому окрузі № 223 на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Зако7
ну України "Про вибори народних депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9 частини другої статті 30, частини третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 частини третьої статті 53, частини першої статті 55, частини другої статті
56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частин дев'ятої 7 одинадцятої статті 107 Закону України "Про ви7
бори народних депутатів України", керуючись статтями 11 7 13, пунктом 6 статті 19 Закону України "Про Цент7
ральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є: 

1.�Зареєстр	вати��андидата�	�народні�деп	-

тати�У�раїни�в�одномандатном	�виборчом	�о�-

р	зі�№�223�на�позачер�ових�виборах�народних

деп	татів�У�раїни�26�жовтня�2014�ро�	:

Нечепор	��Денис�Іванович,�народився�11

серпня�1987�ро�	�в�місті�Деражня�Хмельниць-

�ої�області,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом�ос-

танніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�-

раїни,�освіта�вища,��олова�Політичної�партії

"Контроль.�Порядо�.�Справедливість",�член

Політичної�партії�"Контроль.�Порядо�.�Спра-

ведливість",�проживає�в�селі�З�ар�Деражнянсь-

�о�о�район	�Хмельниць�ої�області,�с	димість

відс	тня,�с	б'є�т�вис	вання�-�Політична�партія

"Контроль.�Порядо�.�Справедливість".

2.�Копію�цієї�постанови�та�посвідчення��ан-

дидата�	�народні�деп	тати�У�раїни�встановле-

ної�форми�видати�представни�	�Політичної

партії�"Контроль.�Порядо�.�Справедливість".

3.�Цю�постанов	�надіслати�відповідном	

ре�іональном	�др	�ованом	�засоб	�масової

інформації�для�оприлюднення�	�триденний

стро��з�дня�її�прийняття,�а�та�ож�оприлюдни-

ти�на�офіційном	�веб-сайті�Центральної�вибор-

чої��омісії.

Голова
Центральної виборчої комісії 

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ 

Про реєстрацію кандидата у народні депутати України 
Монтян Т.М., висунутої Політичною партією "СПІЛЬНА ДІЯ" 

в одномандатному виборчому окрузі № 212 на позачергових 
виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

Постанова № 1359 від 30 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії надійшла заява Політичної партії "СПІЛЬНА ДІЯ" разом з іншими докумен7

тами щодо реєстрації кандидата у народні депутати України Монтян Тетяни Миколаївни, висунутої 14 ве7
ресня 2014 року на других національних зборах цієї партії, в одномандатному виборчому окрузі № 212 на по7
зачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Зако7
ну України "Про вибори народних депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9 частини другої статті 30, частини третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 частини третьої статті 53, частини першої статті 55, частини другої статті
56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частин дев'ятої 7 одинадцятої статті 107 Закону України "Про ви7
бори народних депутатів України", керуючись статтями 11 7 13, пунктом 6 статті 19 Закону України "Про Цент7
ральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є: 

1.�Зареєстр	вати��андидата�	�народні�деп	-

тати�У�раїни�в�одномандатном	�виборчом	�о�-

р	зі�№�212�на�позачер�ових�виборах�народних

деп	татів�У�раїни�26�жовтня�2014�ро�	:

Монтян�Тетяна�Ми�олаївна,�народилася�29

серпня�1972�ро�	�в�місті�Керч�Автономної�Рес-

п	блі�и�Крим,��ромадян�а�У�раїни,�протя�ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�-

раїни,�освіта�вища,�адво�ат,�член�Політичної

партії�"СПІЛЬНА�ДІЯ",�проживає�в�місті�Києві,

с	димість�відс	тня,�с	б'є�т�вис	вання�-�Політич-

на�партія�"СПІЛЬНА�ДІЯ".

2.�Копію�цієї�постанови�та�посвідчення��ан-

дидата�	�народні�деп	тати�У�раїни�встановле-

ної�форми�видати�представни�	�Політичної

партії�"СПІЛЬНА�ДІЯ".

3.�Цю�постанов	�надіслати�відповідном	

ре�іональном	�др	�ованом	�засоб	�масової

інформації�для�оприлюднення�	�триденний

стро��з�дня�її�прийняття,�а�та�ож�оприлюдни-

ти�на�офіційном	�веб-сайті�Центральної�вибор-

чої��омісії.

Голова
Центральної виборчої комісії 

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Політичною партією "Опозиційний блок", 

в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах
народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

Постанова № 1361 від 30 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви Політичної партії "Опозиційний блок" разом з іншими

документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 15 вересня 2014 року на VІ
з'їзді цієї партії, в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України
26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Зако7
ну України "Про вибори народних депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9 частини другої статті 30, частини третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 частини третьої статті 53, частини першої статті 55, частини другої статті
56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частин дев'ятої 7 одинадцятої статті 107 Закону України "Про ви7
бори народних депутатів України", керуючись статтями 11 7 13, пунктом 6 статті 19 Закону України "Про Цент7
ральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є: 

1.�Зареєстр	вати��андидатів�	�народні�де-

п	тати�У�раїни,�вис	н	тих�Політичною�партією

"Опозиційний�бло�",�в�одномандатних�вибор-

чих�о�р	�ах�на�позачер�ових�виборах�народ-

них�деп	татів�У�раїни�26�жовтня�2014�ро�	

з�ідно�з�додат�ами�1,�2.

2.�Копію�цієї�постанови�та�посвідчення

відповідних��андидатів�	�народні�деп	тати�У�-

раїни�встановленої�форми�видати�представни-

�	�Політичної�партії�"Опозиційний�бло�".

3.�Цю�постанов	�разом�з�відповідним�додат-

�ом�надіслати�відповідним�ре�іональним�др	-

�ованим�засобам�масової�інформації�для�оп-

рилюднення�	�триденний�стро��з�дня�її�прий-

няття,�а�та�ож�оприлюднити�на�офіційном	�веб-

сайті�Центральної�виборчої��омісії.

Голова
Центральної виборчої комісії 

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��2
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�30�вересня�2014�ро�	�№�1361

ПЕРЕЛІК 
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих на позачергових

виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в одномандатних
виборчих округах, утворених у межах міста Києва

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
221

К	щ�Оле�сій�Іванович�народився�1�червня

1979�ро�	�в�місті�Под�орне�Воронезь�ої�об-

ласті,�Росія,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом�ос-

танніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�-

раїни,�освіта�вища,�доцент��афедри�виробни-

цтва,�ремонт	�та�матеріалознавства,�Національ-

ний�транспортний�	ніверситет,�безпартійний,

проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,

с	б'є�т�вис	вання�-�Політична�партія�"Опо-

зиційний�бло�".

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку
самовисування на позачергових виборах народних депутатів 

України 26 жовтня 2014 року
Постанова № 1388 від 30 вересня 2014 року

До Центральної виборчої комісії надійшли заяви громадян України про самовисування разом з іншими
документами для реєстрації їх кандидатами у народні депутати України в одномандатних виборчих окру7
гах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам За7
кону України "Про вибори народних депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9 частини другої статті 30, частини третьої статті
52, частини другої статті 55, частини другої статті 56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частин дев'ятої
7 одинадцятої статті 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 7
13, пунктом 6 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1.�Зареєстр	вати��андидатів�	�народні�де-

п	тати�У�раїни,�я�і�балот	ються�в�одномандат-

них�виборчих�о�р	�ах�	�поряд�	�самовис	ван-

ня�на�позачер�ових�виборах�народних�деп	-

татів�У�раїни�26�жовтня�2014�ро�	,�з�ідно�з�до-

дат�ами�1�-�21.

2.�Витя��із�цієї�постанови�та�посвідчення�вста-

новленої�форми�видати�відповідним��андида-

там�	�народні�деп	тати�У�раїни.

3.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:

п	н�т�2�постанови�Центральної�виборчої

�омісії�від�23�вересня�2014�ро�	�№�1102�"Про

відмов	�в�реєстрації��андидатів�	�народні�де-

п	тати�У�раїни�По�ребня�а�В.М.,�Шевч	�а�Р.Б.,

Бондар	�а�Р.А.,�Кривиць�о�о�А.Ф.,�Чай�и�О.Ф."

	�частині�стосовно�Кривиць�о�о�А.Ф.;

п	н�т�2�постанови�Центральної�виборчої

�омісії�від�23�вересня�2014�ро�	�№�1103�"Про

відмов	�в�реєстрації��андидатів�	�народні�де-

п	тати�У�раїни�Жовніра�М.В.,�Си�ала�В.Є.,�С	-

ханова�О.В."�	�частині�стосовно�С	ханова�О.В.;

п	н�т�2�постанови�Центральної�виборчої

�омісії�від�24�вересня�2014�ро�	�№�1121�"Про

відмов	�в�реєстрації��андидатів�	�народні�де-

п	тати�У�раїни�По�ребня��В.І.,�Іса�ова�І.А.,�Книж-

ни�а�А.М.,�Войтен�а�І.І.,�Федорен�о�Г.М."�	�час-

тині�стосовно�По�ребня��В.І.,�Книжни�а�А.М.;�

п	н�т�2�постанови�Центральної�виборчої

�омісії�від�24�вересня�2014�ро�	�№�1122�"Про

відмов	�в�реєстрації��андидатів�	�народні�де-

п	тати�У�раїни�Вол�ова�О.Ю.,�Дар'ялова�А.Ю.,

Антошина�В.Л.,�С�варсь�о�о�О.В."�	�частині

стосовно�Антошина�В.Л.,�С�варсь�о�о�О.В.;

п	н�т�2�постанови�Центральної�виборчої

�омісії�від�24�вересня�2014�ро�	�№�1123�"Про

відмов	�в�реєстрації��андидатів�	�народні�де-

п	тати�У�раїни�Г	дзен�а�В.І.,�Дра�	нова�В.Ю.,

Засядь�а�О.М.,�Косарч	��Н.М.,�Лазарєвої�О.М.,

Рибчен�а�О.В.,�Семен-О�л	�Н.В.,�Федорен�а

Ю.С.,�Юрчен�а�В.Г."�	�частині�стосовно�Дра-

�	нова�В.Ю.,�Семен-О�л	�Н.В.;

п	н�т�2�постанови�Центральної�виборчої

�омісії�від�24�вересня�2014�ро�	�№�1128�"Про

відмов	�в�реєстрації��андидатів�	�народні�де-

п	тати�У�раїни�Федір�а�А.В.,�Умінсь�о�о�О.Ф.,

Демч	�а�К.Л.,�Дорофєєва�Д.О.,�Со�орч	�а�В.М.,

Т	рчінова�С.В.,�Денисю�а�П.С.,�Гри�ораша�О.А.,

Літ	са�О.І.,�Сідіроп	ло�К.М."�	�частині�стосов-

но�Умінсь�о�о�О.Ф.,�Денисю�а�П.С.,�Сідіроп	-

ло�К.М.

4.�Цю�постанов	�разом�з�відповідним�додат-

�ом�надіслати�відповідним�ре�іональним�др	-

�ованим�засобам�масової�інформації�для�оп-

рилюднення�	�триденний�стро��з�дня�її�прий-

няття,�а�та�ож�оприлюднити�на�офіційном	�веб-

сайті�Центральної�виборчої��омісії.
Голова

Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��21
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії�

від�30�вересня�2014�ро�	�№�1388

ПЕРЕЛІК 
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих на позачергових

виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в одномандатних
виборчих округах, утворених у межах міста Києва

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
211

Вейдер�Дарт�Станіславович,�народився

29�жовтня�1981�ро�	�в�місті�Києві,��ромадя-

нин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�се-

редня�спеціальна,�тимчасово�не�працює,

безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	-

димість�відс	тня,�самовис	вання.

Пісьменна�Світлана�Анатоліївна,�народи-

лася�14�вересня�1964�ро�	�в�місті�Києві,��ро-

мадян�а�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

середня� спеціальна,� менеджер,� ТОВ�

"ТОП�ГАРТ",�безпартійнa,�проживає�в�місті

Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Попри�iн�Геннадiй�Валерiйович,�народив-
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ся�10�листопада�1969�ро�	�в�місті�Києві,

�ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,��омірни�,�ТОВ�"Комфі�Трейд",�без-

партійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

С	дницин�Федір�Семенович,�народився

6�травня�1955�ро�	�в�селищі�Лобва�Сверд-

ловсь�ої�області,�Російсь�а�Федерація,��ро-

мадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�перший�заст	пни���енерально�о�ди-

ре�тора,�ДП�"На	�ово-дослідний�виробни-

чий��омбінат�"П	ща-Водиця",�член�Партії

Зелених�У�раїни,�проживає�в�місті�Києві,

с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Одномандатний
 виборчий
 о�р��


№
212

Андр	ш�евич�Оль�а�Ми�олаївна,�наро-

дилася�22�жовтня�1984�ро�	�в�селищі�Нов-

�ородсь�е�міста�Дзержинсь��Донець�ої�об-

ласті,��ромадян�а�У�раїни,�протя�ом�ос-

танніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�-

раїни,�освіта�вища,�тимчасово�не�працює,�без-

партійнa,�проживає�в�селищі�Нов�ородсь-

�е�міста�Дзержинсь��Донець�ої�області,�с	-

димість�відс	тня,�самовис	вання.

Бондарен�о�Володимир�Валерійович,�на-

родився�15�липня�1978�ро�	�в�місті�Києві,��ро-

мадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�фізична�особа�-�підприємець,�без-

партійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

Бондарен�о�Юрій�Сер�ійович,�народив-

ся�2��вiтня�1983�ро�	�в�місті�Києві,��рома-

дянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�ви-

ща,�тимчасово�не�працює,�безпартійний,

проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,

самовис	вання.

Вейдер�Дарт�Володимирович,�народив-

ся�22��вiтня�1979�ро�	�в�місті�Києві,��рома-

дянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�за-

�альна�середня,�тимчасово�не�працює,�без-

партійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

Лещен�о�Оле��Леонідович,�народився�25

червня�1978�ро�	�в�селі�Мартиновичі�Полісь-

�о�о�район	�Київсь�ої�області,��ромадянин

У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�про-

живає�на�території�У�раїни,�освіта�середня

спеціальна,�тимчасово�не�працює,�член

Політичної�партії�"Європейсь�а�партія�У�-

раїни",�проживає�в�місті�Києві,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

Ні�олен�о�Галина�Василівна,�народила-

ся�22�сiчня�1972�ро�	�в�селі�Гр	зь�е�Голо-

ванівсь�о�о�район	�Кірово�радсь�ої�області,

�ромадян�а�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�помічни�-�онс	льтант�народно�о�де-

п	тата�У�раїни,�безпартійнa,�проживає�в

селі�Без	�лів�а�Бориспільсь�о�о�район	

Київсь�ої�області,�с	димість�відс	тня,�са-

мовис	вання.

Тимошевсь�ий�Ярослав�Ві�торович,�на-

родився�13�люто�о�1978�ро�	�в�селі�Гатне

Києво-Святошинсь�о�о�район	�Київсь�ої�об-

ласті,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом�ос-

танніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�-

раїни,�освіта�вища,�тимчасово�не�працює,�без-

партійний,�проживає�в�селі�Гатне�Києво-

Святошинсь�о�о�район	�Київсь�ої�області,

с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Одномандатний
 виборчий
 о�р��


№
213

Вейдер�Дарт�Васильович,�народився�

4�серпня�1989�ро�	�в�місті�Києві,��ромадя-

нин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�за-

�альна�середня,�тимчасово�не�працює,�без-

партійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

Пиль�евич�Андрій�Володимирович,�на-

родився�2��вiтня�1967�ро�	�в�селі�Чай�ів�а

Радомишльсь�о�о�район	�Житомирсь�ої�об-

ласті,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом�ос-

танніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�-

раїни,�освіта�вища,�заст	пни��дире�тора,

ТОВ�"ГЛОБАЛ�КОНСТРАКШН",�член�Політич-

ної�партії�"УДАР�(У�раїнсь�ий�Демо�ратич-

ний�Альянс�за�Реформи)�Віталія�Клич�а",

проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,

самовис	вання.

Сюрха�Оле�сій�Васильович,�народився

22�червня�1965�ро�	�в�місті�Києві,��рома-

дянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�ви-

ща,��оловний�лі�ар,�хір	р�,�	правління�ме-

дичних�посл	��та�реабілітації�державної

а�ціонерної�холдин�ової��омпанії�"Артем",

член�Політичної�партії�"УДАР�(У�раїнсь�ий

Демо�ратичний�Альянс�за�Реформи)�Віталія

Клич�а",�проживає�в�місті�Києві,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

Цешен�о�Антон�Юрійович,�народився�

9�жовтня�1974�ро�	�в�місті�Києві,��ромадя-

нин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�ви-

ща,�тимчасово�не�працює,�член�Політичної

партії�"УДАР�(У�раїнсь�ий�Демо�ратичний

Альянс�за�Реформи)�Віталія�Клич�а",�прожи-

ває�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�само-

вис	вання.

Ш�	лій�Єв�еній�Валерійович,�народився

6��р	дня�1974�ро�	�в�місті�Києві,��ромадя-

нин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�ви-

ща,�тимчасово�не�працює,�безпартійний,

проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,

самовис	вання.

Одномандатний
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Вейдер�Дарт�Павлович,�народився�29

жовтня�1981�ро�	�в�місті�Києві,��ромадянин

У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�про-

живає�на�території�У�раїни,�освіта�за�аль-

на�середня,�тимчасово�не�працює,�без-

партійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

Кравець�Ірина�Ед	ардівна,�народилася�22

червня�1973�ро�	�в�місті�Києві,��ромадян�а

У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�про-

живає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,

член�на�лядової�ради�ВО�"А.М.Ш.�Холдин�",

безпартійнa,�проживає�в�місті�Києві,�с	-

димість�відс	тня,�самовис	вання.

Стоян�Сер�ій�Васильович,�народився�25

листопада�1968�ро�	�в�місті�Біла�Цер�ва

Київсь�ої�області,��ромадянин�У�раїни,�про-

тя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�те-

риторії�У�раїни,�освіта�вища,�перший�заст	п-

ни���омандира,�о�ремий�батальйон�спеціаль-

но�о�призначення�"Донбас"�Національної

�вардії�У�раїни,�безпартійний,�проживає�в�місті

Біла�Цер�ва�Київсь�ої�області,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

Одномандатний
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Ба�інсь�ий�Андрій�Владиславович,�наро-

дився�31�сiчня�1986�ро�	�в�місті�Києві,��ро-

мадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�аналіти�,��ромадсь�а�ор�анізація�"Дес-

нянсь�ий�районний�центр�"З�людьми�і�для

людей",�безпартійний,�проживає�в�місті

Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Гаджаман�Андрій�Ми�олайович,�народив-

ся�21�липня�1986�ро�	�в�місті�Києві,��рома-

дянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,

радни��президента,�Міжнародна�тор�ова�па-

лата�У�раїни,�безпартійний,�проживає�в�місті

Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

За�ородь�о�Костянтин�Я�ович,�народив-

ся�28�вересня�1973�ро�	�в�смт�Млинів

Рівненсь�ої�області,��ромадянин�У�раїни,

протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на

території�У�раїни,�освіта�вища,�тимчасово�не

працює,�безпартійний,�проживає�в�селищі

Борова�Фастівсь�о�о�район	�Київсь�ої�об-

ласті,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Павлю��Ма�сим�Петрович,�народився�18

липня�1982�ро�	�в�селі�Ж	ляни�Києво-Свя-

тошинсь�о�о�район	�Київсь�ої�області,��ро-

мадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,��оловний�спеціаліст�відділ	��онтролю

департамент	�	правління�справами,�Міністер-

ство�освіти� і�на	�и�У�раїни,�безпартійний,

проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,

самовис	вання.

Ревен�о�Сер�ій�Борисович,�народився�30

листопада�1984�ро�	�в�місті�Києві,��ромадя-

нин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�ви-

ща,�дире�тор,�ТОВ�"Прайм-С�Консалт",�без-

партійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

Титарен�о�Дмитро�Володимирович,�наро-

дився�27�листопада�1975�ро�	�в�місті�Ро-

динсь�е�Донець�ої�області,��ромадянин�У�-

раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�прожи-

ває�на�території�У�раїни,�освіта�вища,��ерівни�,

ПП�"ТДВ�НІКА-СЕРВІС",�член�Політичної

партії�"Союз�Лівих�Сил",�проживає�в�місті

Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Хома�Андрій�Степанович,�народився�31

жовтня�1973�ро�	�в�місті�Городо��Львівсь-

�ої�області,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території

У�раїни,�освіта�вища,�заст	пни���ерівни�а

прессл	жби,�ДП�"С	мсь�ий�ЕТЦ"�Держав-

ної�сл	жби��ірнично�о�на�ляд	�та�промис-

лової�безпе�и�У�раїни�	�С	мсь�ій�області,

член�Партії�захисни�ів�Вітчизни,�проживає

в�місті�Городо��Львівсь�ої�області,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

Одномандатний
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Вейдер�Дарт�Володимирович,�народив-

ся�21�сiчня�1984�ро�	�в�місті�Києві,��рома-

дянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�за-

�альна�середня,�тимчасово�не�працює,�без-

партійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

Графсь�ий�Дмитро�Петрович,�народився

14�травня�1991�ро�	�в�місті�Виш�ород�Київсь-

�ої�області,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території

У�раїни,�освіта�вища,�президент,�Бла�одійний

фонд�"ЗА�БЛОК�ПРЕЗИДЕНТА",�безпартійний,

проживає�в�місті�Виш�ород�Київсь�ої�об-

ласті,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Железня��Віталій�Федорович,�народився

2�жовтня�1962�ро�	�в�селі�Петрів�а�Щорсь-

�о�о�район	�Черні�івсь�ої�області,��рома-

дянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�за-

�альна�середня,�заст	пни���олови�правління,

�ромадсь�а�ор�анізація�"Київсь�ий�місь�ий

нар�оло�ічний��лінічний�центр�"Соціоте-

рапія",�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,

с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Ла�ода�Тетяна�Ві�торівна,�народилася�16

�р	дня�1987�ро�	�в�місті�Жаш�ів�Чер�ась-

�ої�області,��ромадян�а�У�раїни,�протя�ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території

У�раїни,�освіта�вища,�тимчасово�не�працює,

безпартійнa,�проживає�в�місті�Києві,�с	-

димість�відс	тня,�самовис	вання.

Лапіна�Наталія�Оле�сіївна,�народилася

17�серпня�1987�ро�	�в�місті�Дрезден,�Німеч-

чина,��ромадян�а�У�раїни,�протя�ом�останніх

п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,

освіта�вища,�заст	пни���олови,��ромадсь-

�а�ор�анізація�"ФРОНТ�ЗМІН�ДАРНИЦІ",�без-

партійнa,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

Лєвін�Анатолій�Володимирович,�народив-

ся�5�червня�1981�ро�	�в�місті�Києві,��рома-

дянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�ви-

ща,�тимчасово�не�працює,�безпартійний,

проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,

самовис	вання.

Я�овлєв�Оле�сандр�Валер'янович,�наро-

дився�20��вiтня�1982�ро�	�в�місті�Радомишль

Житомирсь�ої�області,��ромадянин�У�раїни,

протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на

території�У�раїни,�освіта�вища,�заст	пни�

�олови,��ромадсь�а�ор�анізація�"ПРОТИ

ВСІХ",�безпартійний,�проживає�в�місті�Радо-

мишль�Житомирсь�ої�області,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

Одномандатний
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Коза��Володимир�Романович,�народив-

ся�23�серпня�1978�ро�	�в�місті�Самбір�Львівсь-

�ої�області,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом

останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території

У�раїни,�освіта�вища,�адво�ат,�дире�тор,

ТОВ�"Велюс-Плюс",�член�ПАРТІЇ�"БЛОК�ПЕТ-

РА�ПОРОШЕНКА",�проживає�в�місті�Самбір

Львівсь�ої�області,�с	димість�відс	тня,�са-

мовис	вання.

Столяр�Вадим�Анатолійович,�народився

23�червня�1982�ро�	�в�селищі�Коцюбинсь-

�е�Київсь�ої�області,��ромадянин�У�раїни,

протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на

території�У�раїни,�освіта�вища,�провідний

спеціаліст,�ДП�"ОК�"У�рв	�лерестр	�т	ри-

зація",�безпартійний,�проживає�в�селищі

Коцюбинсь�е�Київсь�ої�області,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

Тропотя�а�Ма�сим�Васильович,�народив-

ся�1�люто�о�1971�ро�	�в�місті�Києві,��рома-

дянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�ви-

ща,�старшина�міліції,�підрозділ�патр	льної

сл	жби�міліції�особливо�о�призначення�ГУ

МВС�У�раїни�в�місті�Києві�-�батальйон�"Київ-

2",�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,

с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Т	рчінов�Сер�ій�Ві�торович,�народився

29�червня�1974�ро�	�в�місті�Одесі,��ромадя-

нин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�ви-

ща,�адво�ат,�безпартійний,�проживає�в�місті

Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.
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Вейдер�Дарт�Володимирович,�народив-

ся�5�серпня�1981�ро�	�в�місті�Києві,��рома-

дянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�за-

�альна�середня,�тимчасово�не�працює,�без-

партійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

Костен�о�Андрій�Петрович,�народився�24

серпня�1983�ро�	�в�місті�Києві,��ромадянин

У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�про-

живає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,

�ерівни��ре�іональної��оманди,�ТОВ�"Фле�с-

Інте�рація",�безпартійний,�проживає�в�місті

Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

На�онечний�Роман�Анатолійович,�народив-

ся�20�серпня�1991�ро�	�в�місті�Києві,��рома-

дянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�ви-

ща,�менеджер,�ТОВ�"ДІТРЕЙД",�безпартійний,

проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,

самовис	вання.

Одномандатний
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Бондарен�о�Оле�сандр�Степанович,�на-

родився�5�березня�1974�ро�	�в�місті�Києві,

�ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�фізична�особа�-�підприємець,�без-

партійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

Вейдер�Дарт�Володимирович,�народив-

ся�17�липня�1984�ро�	�в�місті�Києві,��рома-

дянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�за-

�альна�середня,�тимчасово�не�працює,�без-

партійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

Данилей�о�Ми�ола�Віталійович,�народив-

ся�15�травня�1967�ро�	�в�селищі�Глеваха

Василь�івсь�о�о�район	�Київсь�ої�області,

�ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�фізична�особа�-�підприємець,�без-

партійний,�проживає�в�смт�Глеваха�Ва-

силь�івсь�о�о�район	�Київсь�ої�області,�с	-

димість�відс	тня,�самовис	вання.

Денисю��Петро�Сер�ійович,�народився

12�червня�1957�ро�	�в�селі�Симони�Єміль-

чинсь�о�о�район	�Житомирсь�ої�області,

�ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�фізична�особа�-�підприємець,�член

політичної�партії�Все	�раїнсь�е�об'єднання

"Бать�івщина",�проживає�в�місті�Києві,�с	-

димість�відс	тня,�самовис	вання.

Ющен�о�Владислав�Анатолійович,�наро-

дився�12��вiтня�1972�ро�	�в�місті�Києві,��ро-

мадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта
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вища,�дире�тор,�ТОВ�"У�раїнсь�е�юридич-

не�об'єднання�"Е�сперт",�безпартійний,�про-

живає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�са-

мовис	вання.

Одномандатний
 виборчий
 о�р��


№
220

А�ій� Іван�Іванович,�народився�1�серпня

1962�ро�	�в�селі�Королево�Вино�радівсь�о-

�о�район	�За�арпатсь�ої�області,��ромадя-

нин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�ви-

ща,�дире�тор,�ПП�"Інта-Т	р",�член�У�раїнсь-

�ої�партії�"Єдність",�проживає�в�місті�Києві,

с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Вейдер�Дарт�Віталійович,�народився�9

вересня�1988�ро�	�в�місті�Києві,��ромадя-

нин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�за-

�альна�середня,�тимчасово�не�працює,�без-

партійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

Гончар�Олена�Оле�івна,�народилася�3

�вiтня�1974�ро�	�в�місті�Києві,��ромадян�а

У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�про-

живає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,

тимчасово�не�працює,�безпартійнa,�прожи-

ває�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�само-

вис	вання.

Ж	рба�Сер�ій�Оле�сандрович,�народив-

ся�4�листопада�1978�ро�	�в�місті�Приозьорсь�

Джез�аз�ансь�ої�області,�Казахстан,��ро-

мадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�фізична�особа�-�підприємець,�без-

партійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

Павлю��Василь�Іванович,�народився�4

�вiтня�1960�ро�	�в�селі�Плесна�Шепетівсь-

�о�о�район	�Хмельниць�ої�області,��рома-

дянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�ви-

ща,�заст	пни��дире�тора�департамент	�про-

мислової�політи�и,�начальни��	правління

розвит�	�промисловості,�Міністерство�е�о-

номічно�о�розвит�	�і�тор�івлі�У�раїни,�без-

партійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

Одномандатний
виборчий
о�р��
№
221

Вейдер�Дарт�Андрійович,�народився�1

листопада�1992�ро�	�в�місті�Києві,��ромадя-

нин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�за-

�альна�середня,�тимчасово�не�працює,�без-

партійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

Грищен�о�О�сана�Костянтинівна,�наро-

дилася�16�березня�1975�ро�	�в�місті�Києві,

�ромадян�а�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,��енеральний�дире�тор,�ТОВ�"Гр	па

С�арабей",�безпартійнa,�проживає�в�місті

Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Г	сєв�Оле�сандр�Оле�сандрович,�наро-

дився�25�сiчня�1985�ро�	�в�місті�Вороніж,

Російсь�а�Федерація,��ромадянин�У�раїни,

протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на

території�У�раїни,�освіта�вища,�тимчасово�не

працює,�безпартійний,�проживає�в�місті

Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Лондар�Оле�сій�Сер�ійович,�народився

4�червня�1988�ро�	�в�місті�Львові,��рома-

дянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�ви-

ща,�старший�на	�овий�співробітни�,�на	�о-

во-дослідний�фінансовий�інстит	т�"А�адемія

фінансово�о�	правління",�безпартійний,�про-

живає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�са-

мовис	вання.

С�аліць�ий�Юрій�Оле�ович,�народився�3

липня�1979�ро�	�в�місті�Бояр�а�Київсь�ої

області,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом�ос-

танніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�-

раїни,� освіта� вища,� фізична� особа� -

підприємець,�безпартійний,�проживає�в�місті

Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Щербань�Юрій�Юрійович,�народився�5

�р	дня�1957�ро�	�в�місті�Києві,��ромадянин

У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�про-

живає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,

професор,�Національний�технічний�	нівер-

ситет,�член�політичної�партії�Все	�раїнсь�е

об'єднання�"Бать�івщина",�проживає�в�місті

Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Одномандатний
 виборчий
 о�р��


№
222

Бо�дан�Дмитро�Іванович,�народився�19

червня�1988�ро�	�в�місті�Києві,��ромадянин

У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�про-

живає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,

тимчасово�не�працює,�безпартійний,�прожи-

ває�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�само-

вис	вання.

Ліпінсь�ий�Роман�Владиславович,�наро-

дився�24�червня�1974�ро�	�в�місті�Звени-

�ород�а�Чер�ась�ої�області,��ромадянин�У�-

раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�про-

живає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,��е-

неральний�дире�тор,�ПП�"УКРДЕМСЕРВІС",

безпартійний,�проживає�в�місті�Звени�о-

род�а�Чер�ась�ої�області,�с	димість�відс	т-

ня,�самовис	вання.

Одномандатний
 виборчий
 о�р��


№
223

Анісь�ович�Павло�Юрійович,�народився�27

листопада�1964�ро�	�в�місті�Києві,��ромадя-

нин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�ви-

ща,�пенсіонер,�член�політичної�партії�Все-

	�раїнсь�е�об'єднання�"Бать�івщина",�про-

живає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�са-

мовис	вання.

Бабишен�Оле�сандр�Сер�ійович,�народив-

ся�22�червня�1973�ро�	�в�місті�Києві,��рома-

дянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,

заст	пни���енерально�о�дире�тора,�ДП�"СПЕЦ-

СЕРВІС",�безпартійний,�проживає�в�місті

Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Гири��Ма�сим�Анатолійович,�народився

27��вiтня�1986�ро�	�в�місті�Києві,��ромадя-

нин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�ви-

ща,�юрист,�ТОВ�"НОТАРІУС",�безпартійний,

проживає�в�місті�Вишневе�Києво-Свято-

шинсь�о�о�район	�Київсь�ої�області,�с	-

димість�відс	тня,�самовис	вання.

Дячен�о�Інна�Василівна,�народилася�15

люто�о�1980�ро�	�в�місті�Києві,��ромадян-

�а�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�ви-

ща,�тимчасово�не�працює,�безпартійнa,�про-

живає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�са-

мовис	вання.

К	шнір�Ганна�Леонідівна,�народилася�21

червня�1979�ро�	�в�місті�Києві,��ромадян�а

У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�про-

живає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,

тимчасово�не�працює,�безпартійнa,�прожи-

ває�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�само-

вис	вання.

Літ	с�Оле�сандр�Іванович,�народився�9

травня�1967�ро�	�в�місті�Бровари�Київсь�ої

області,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом�ос-

танніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�-

раїни,�освіта�вища,�професор��афедри�дер-

матовенероло�ії,�Національна�медична�а�а-

демія�післядипломної�освіти�імені�П.Л.�Ш	-

пи�а,�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,

с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Омельянен�о�Артем�Анатолійович,�наро-

дився�13�липня�1980�ро�	�в�місті�Києві,��ро-

мадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�тимчасово�не�працює,�безпартійний,

проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,

самовис	вання.

Пилипишин�Ві�тор�Петрович,�народився

6��вiтня�1961�ро�	�в�селі�Равсь�е�Нестерівсь-

�о�о�район	�Львівсь�ої�області,��ромадя-

нин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�ви-

ща,�народний�деп	тат�У�раїни,�безпартійний,

проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,

самовис	вання.

Сідіроп	ло�Катерина�Ми�олаївна,�наро-

дилася�25�вересня�1982�ро�	�в�місті�Києві,

�ромадян�а�У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти

ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�начальни��юридично�о�відділ	,�ТОВ

"Полісервіс",��оловний�реда�тор,�с	спіль-

Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої
комісії

Постанова № 1398 від 30 вересня 2014 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви щодо внесення змін до відомостей про партійність

кандидатів у народні депутати України: 
від політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у зв'язку з неналежністю до членів партії

Смирного Є.В., зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі № 31, та Крамаренка О.В., зареєстрованого
в одномандатному виборчому окрузі № 217 (зареєстровані в Комісії 29 вересня 2014 року за № 21734724671 та
№ 21734724672 відповідно);

від кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 34 Кришина О.Ю. у
зв'язку з припиненням членства у політичнній партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" (зареєстрована
в Комісії 28 вересня 2014 року за № 21736724396).

Крім того, до Центральної виборчої комісії надійшли заяви від кандидатів у народні депутати України:
Максимчука Б.А., зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі № 11, щодо зміни відомостей про

його посаду (зайняття), місце роботи (зареєстрована в Комісії 28 вересня 2014 року за № 21736724394);
Полілуя М.В., зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі № 158, щодо зміни відомостей про

його місце проживання (зареєстрована в Комісії 27 вересня 2014 року за № 21736724054);
Чередніченка С.І., зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі № 144, щодо зміни відомостей

про його посаду (зайняття), місце роботи (зареєстрована в Комісії 25 вересня 2014 року за № 21736723458);
Романюка Ю.Д., зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі № 88, щодо зміни відомостей про

його посаду (зайняття) та місце роботи (зареєстрована в Комісії 28 вересня 2014 року за № 21736724387);
Сергєєва К.О., зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі № 217, щодо зміни відомостей про

його посаду (зайняття) та місце роботи (зареєстрована в Комісії 28 вересня 2014 року за № 21736724390).
Розглянувши зазначені заяви, керуючись статтями 11 7 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію",

Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1.� Внести� зміни� до� дея�их� постанов

Центральної�виборчої��омісії�з�ідно�з�додат�ами

1�-�6.

2.�Копії�цієї�постанови�разом�з�відповідним

додат�ом�(витя�ом�із�додат�а)�видати�відповідним

�андидатам�	�народні�деп	тати�У�раїни,�я�і

балот	ються�в�одномандатних�виборчих�о�р	�ах

	�поряд�	�самовис	вання,�та�представни�ам

політичних�партій,�я�і�вис	н	ли��андидатів�	

народні�деп	тати�У�раїни�в�одномандатних

виборчих�о�р	�ах.

3.�Цю�постанов	�разом�з�відповідним�додат�ом

(витя�ом�із�додат�а)�надіслати�відповідним

ре�іональним�др	�ованим�засобам�масової

інформації�для�оприлюднення�	�триденний

стро��з�дня�її�прийняття,�а�та�ож�оприлюднити

на�офіційном	�веб-сайті�Центральної�виборчої

�омісії.

Голова
Центральної виборчої комісії 

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

ВИТЯГ

Додато��5
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�30�вересня�2014�ро�	�№�1398

ЗМІНИ, 
які вносяться до постанови Центральної виборчої комісії від 26 вересня

2014 року № 1217, щодо кандидатів у народні депутати України
Максимчука Б.А., Махинька В.В., Сергєєва К.О.

Ви�ласти�позицію�щодо��андидата�	�народні

деп	тати� У�раїни� Сер�єєва� Кирила

Оле�сандровича,� зареєстровано�о� в

одномандатном	�виборчом	�о�р	зі�№�217,�	

та�ій�реда�ції:

"Сер�єєв�Кирило�Оле�сандрович,�народився

29�березня�1981�ро�	�в�місті�Херсоні,��ромадянин

У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає

на�території�У�раїни,�освіта�вища,��олова�ради,

ГО�"Товариство�Ветеранів�АТО",�безпартійний,

проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,

самовис	вання".

Секретар 
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Додато��6
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�30�вересня�2014�ро�	�№�1398

ЗМІНИ, 
які вносяться до постанови Центральної виборчої комісії від 28 вересня

2014 року № 1293, щодо кандидата у народні депутати України 
Крамаренка О.В.

Ви�ласти�позицію�щодо��андидата�	�народні

деп	тати�У�раїни�Крамарен�а�Оле�а�Віталійовича,

зареєстровано�о�в�одномандатном	�виборчом	

о�р	зі�№�217,�	�та�ій�реда�ції:

"Крамарен�о�Оле��Віталійович,�народився

10�серпня�1977�ро�	�в�місті�Києві,��ромадянин

У�раїни,�протя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає

на�території�У�раїни,�освіта�вища,�тимчасово

не�працює,�безпартійний,�проживає�в�місті

Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання".

Секретар 
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ

Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої
комісії

Постанова № 1400 від 30 вересня 2014 року
Керуючись статтями 11 7 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1.�Внести�зміни�до�дея�их�постанов�Цент-

ральної�виборчої��омісії�з�ідно�з�додат�ами�

1�— 7.

2.�Копію�цієї�постанови�разом�з�відповідним

додат�ом�(витя�ом�із�додат�а)�видати�відповідним

�андидатам�	�народні�деп	тати�У�раїни,�я�і�ба-

лот	ються�в�одномандатних�виборчих�о�р	�ах

	�поряд�	�самовис	вання,�та�представни�ам

но-політична��азета�"Столичне�життя",�без-

партійнa,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

Шми�ін�І�ор�Юрійович,�народився�11�люто-

�о�1957�ро�	�в�місті�Калінін�рад,�Російсь�а�Фе-

дерація,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх

п'яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�президент,�асоціація�"Ай�ідо�Ай�і�ай�У�-

раїни",�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,

с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Секретар Центральної виборчої комісії 
Т. ЛУКАШ
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Про зміни в складі окружних виборчих комісій з виборів 
народних депутатів України на позачергових виборах народних

депутатів України 26 жовтня 2014 року
Постанова № 1401 від 30 вересня 2014 року

Розглянувши подання суб'єктів внесення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів на7
родних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року про
заміну членів окружних виборчих комісій, заяву про складення повноважень члена комісії, відповідно до
пункту 1 частини другої статті 13, частин першої 7 третьої, п'ятої 7 сьомої статті 26, частин п'ятої 7 сьомої, де7
сятої, одинадцятої статті 27, пунктів 1, 2 частини третьої, частин четвертої, сьомої, дев'ятої, десятої статті 37,
частини другої статті 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 
11 7 13, пунктом 17 статті 19, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію",
Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1.�Внести�зміни�до�с�лад	�о�р	жних�вибор-

чих��омісій�з�виборів�народних�деп	татів�У�-

раїни�на�позачер�ових�виборах�народних�де-

п	татів�У�раїни�26�жовтня�2014�ро�	,�	творе-

них�відповідно�до�постанови�Центральної�ви-

борчої��омісії�від�5�вересня�2014�ро�	�№�858

"Про�	творення�о�р	жних�виборчих��омісій�з

виборів�народних�деп	татів�У�раїни�на�поза-

чер�ових�виборах�народних�деп	татів�У�раїни

26�жовтня�2014�ро�	",�з�ідно�з�додат�ами�1�-

7.

2.�О�р	жним�виборчим��омісіям�з�виборів

народних�деп	татів�У�раїни,�до�с�лад	�я�их

вносяться�зміни,�поінформ	вати��ромадян�про

та�і�зміни�	�визначений�цими��омісіями�спосіб.

3.�Цю�постанов	�разом�з�відповідним�додат-

�ом�надіслати�відповідним�ре�іональним�др	-

�ованим�засобам�масової�інформації�для

оп	блі�	вання�	�семиденний�стро��від�дня�її

прийняття,�а�та�ож�о�р	жним�виборчим��омісіям

з�виборів�народних�деп	татів�У�раїни.

4.�Цю�постанов	�оприлюднити�на�офіційно-

м	�веб-сайті�Центральної�виборчої��омісії.

Голова
Центральної виборчої комісії 

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ 

Додато��7
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�30�вересня�2014�ро�	�№�1401

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України
на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

місто Київ
О�р�жна
виборча
�омісія
з
виборів
на-

родних
деп�татів
У�раїни
одномандатно-

�о
виборчо�о
о�р���
№
212

Припинити�достро�ово�повноваження�чле-

на��омісії:

Заі�а�Надія�Федорівна,�1977�ро�	�народ-

ження�-�від�політичної�партії�Все	�раїнсь�е

об'єднання�"Бать�івщина"�(	�зв'яз�	�з�внесен-

ням�подання�про�замін	�члена�виборчої��омісії

с	б'є�том,�за�поданням�я�о�о��андидат	р	�та-

�о�о�члена�б	ло�в�лючено�до�с�лад	�виборчої

�омісії).

В�лючити�до�с�лад	�цієї��омісії:

Назарен�о�Сніжана�Анатоліївна,�1978�ро�	

народження�-�від�політичної�партії�Все	�раїнсь-

�е�об'єднання�"Бать�івщина".

О�р�жна
виборча
�омісія
з
виборів
на-

родних
деп�татів
У�раїни
одномандатно-

�о
виборчо�о
о�р���
№
216

Припинити�достро�ово�повноваження�чле-

на��омісії:

Войнова�Валентина�Єв�енівна,�1946�ро�	

народження�-�від�політичної�партії�Все	�раїнсь-

�е�об'єднання�"Бать�івщина"�(	�зв'яз�	�з�вне-

сенням�подання�про�замін	�члена�виборчої

�омісії�с	б'є�том,�за�поданням�я�о�о��андида-

т	р	�та�о�о�члена�б	ло�в�лючено�до�с�лад	�ви-

борчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад	�цієї��омісії:

Кочер�а�Володимир�Анатолійович,�1982�ро-

�	�народження�-�від�політичної�партії�Все	�-

раїнсь�е�об'єднання�"Бать�івщина".

О�р�жна
виборча
�омісія
з
виборів
на-

родних
деп�татів
У�раїни
одномандатно-

�о
виборчо�о
о�р���
№
220

Припинити�достро�ово�повноваження�чле-

на��омісії:

Ляш�Оле�сандр�Сер�ійович,�1990�ро�	�на-

родження�-�від�Політичної�партії�"Зелені"�(	

зв'яз�	�з�внесенням�подання�про�замін	�члена

виборчої��омісії�с	б'є�том,�за�поданням�я�о�о

�андидат	р	�та�о�о�члена�б	ло�в�лючено�до

с�лад	�виборчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад	�цієї��омісії:

Соломаха�Віталій�Володимирович,�1984�ро-

�	�народження�-�від�Політичної�партії�"Зелені".

Секретар 
Центральної виборчої комісії   

Т. ЛУКАШ

Про зміни в складі окружних виборчих комісій  з виборів 
народних депутатів України на позачергових виборах народних

депутатів України 26 жовтня 2014 року
Постанова № 1423 від 1 жовтня 2014 року

Розглянувши подання суб'єктів внесення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів народ7
них депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року про заміну
членів окружних виборчих комісій, витяги з протоколів засідань окружних виборчих комісій щодо відмови
членів цих комісій скласти присягу, відповідно до пункту 1 частини другої статті 13, частин першої 7 третьої,
п'ятої 7 сьомої статті 26, частин п'ятої 7 сьомої, десятої, одинадцятої статті 27, пунктів 2, 6, 8 частини третьої,
частин четвертої, сьомої, дев'ятої, десятої статті 37,  частини п'ятої статті 36, частини другої статті 107 Зако7
ну України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 7 13, пунктом 17 статті 19 Зако7
ну України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1.�Внести�зміни�до�с�лад	�о�р	жних�вибор-

чих��омісій�з�виборів�народних�деп	татів�У�-

раїни�на�позачер�ових�виборах�народних�де-

п	татів�У�раїни��26�жовтня�2014�ро�	,�	тво-

рених�відповідно�до�постанови�Центральної

виборчої��омісії�від�5�вересня�2014�ро�	�№�858

"Про�	творення�о�р	жних�виборчих��омісій

з�виборів�народних�деп	татів�У�раїни�на�по-

зачер�ових�виборах�народних�деп	татів�У�-

раїни�26�жовтня�2014�ро�	",�з�ідно�з�додат-

�ами�1�-�15.

2.�О�р	жним�виборчим��омісіям�з�виборів

народних�деп	татів�У�раїни,�до�с�лад	�я�их

вносяться�зміни,�поінформ	вати��ромадян

про�та�і�зміни�	�визначений�цими��омісіями

спосіб.

3.�Цю�постанов	�разом�з�відповідним�до-

дат�ом�надіслати�відповідним�ре�іональним

др	�ованим�засобам�масової�інформації�для

оп	блі�	вання�	�семиденний�стро��від�дня�її

прийняття,�а�та�ож�о�р	жним�виборчим

�омісіям�з�виборів�народних�деп	татів�У�-

раїни.

4.�Цю�постанов	�оприлюднити�на�офіційно-

м	�веб-сайті�Центральної�виборчої��омісії.

Голова
Центральної виборчої комісії   

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��15��
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�1�жовтня�2014�ро�	�№�1423

ЗМІНИ  
в складі окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України
на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року

місто Київ

О�р�жна
виборча
�омісія
з
виборів
на-

родних
деп�татів
У�раїни
одномандатно-

�о
виборчо�о
о�р���
№
214

Припинити�достро�ово�повноваження�члена

�омісії:

Бабич�Петро�Петрович,�1987�ро�	�народжен-

ня�-�від�Ком	ністичної�партії�У�раїни�(	�зв'яз�	

з�внесенням�подання�про�замін	�члена�вибор-

чої��омісії�с	б'є�том,�за�поданням�я�о�о��ан-

дидат	р	�та�о�о�члена�б	ло�в�лючено�до�с�ла-

д	�виборчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад	�цієї��омісії:

Костен�о�Оле�сандр�Оле�сандрович,�1993

ро�	�народження�-�від�Ком	ністичної�партії�У�-

раїни.

О�р�жна
виборча
�омісія
з
виборів
на-

родних
деп�татів
У�раїни
одномандатно-

�о
виборчо�о
о�р���
№
222

Припинити�достро�ово�повноваження�члена

�омісії:

Тимошен�о�Оле�сандр�Ві�торович,�1966�ро-

�	�народження�-�від�Партії�Зелених�У�раїни�(	

зв'яз�	�з�внесенням�подання�про�замін	�члена

виборчої��омісії�с	б'є�том,�за�поданням�я�о�о

�андидат	р	�та�о�о�члена�б	ло�в�лючено�до

с�лад	�виборчої��омісії).

В�лючити�до�с�лад	�цієї��омісії:

Тимошен�о�Ві�торія�Ві�торівна,�1978�ро�	

народження�-�від�Партії�Зелених�У�раїни.

Секретар 
Центральної виборчої комісії  Т. ЛУКАШ

Центральна
виборча
�омісія
повідомляє
про
від�риття
поточно�о
рах�н��
виборчо�о

фонд�
�андидата
�
народні
деп�тати
У�раїни,
я�ий
балот�ється
в
одномандатном�

виборчом�
о�р�зі
№
220.

Ре�візити�поточно�о�рах	н�	:�

Отрим	вач:�виборчий�фонд�Гордона�Дмитра�Ілліча.�

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат�	:�2476504455.

Бан��отрим	вача:�ПАТ�"У�рсоцбан�".�

Код�бан�	�отрим	вача:�300023.

Рах	но��отрим	вача:�26433011422780.

Центральна
виборча
�омісія
повідомляє
про
від�риття
поточно�о
рах�н��
виборчо�о

фонд�
�андидата
�
народні
деп�тати
У�раїни,
я�ий
балот�ється
в
одномандатном�

виборчом�
о�р�зі
№
222.

Ре�візити�поточно�о�рах	н�	:�

Отрим	вач:�виборчий�фонд�Андрієвсь�о�о�Дмитра�Йосиповича�.�

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат�	:�2447710075.

Бан��отрим	вача:�Святославсь�е�відділення�ПАТ�"КБ�"ХРЕЩАТИК".�

Код�бан�	�отрим	вача:�300670.

Рах	но��отрим	вача:�26432002039447.

Центральна
виборча
�омісія
повідомляє
про
від�риття
поточно�о
рах�н��
виборчо�о

фонд�
�андидата
�
народні
деп�тати
У�раїни,
я�ий
балот�ється
в
одномандатном�

виборчом�
о�р�зі
№
222.

Ре�візити�поточно�о�рах	н�	:�

Отрим	вач:�виборчий�фонд�Павловсь�о�о�Сер�ія�Анатолійовича.

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат�	:�3273517734.

Бан��отрим	вача:�АТ�"Дельтабан�".

Код�бан�	�отрим	вача�(МФО):�380236.

Рах	но��отрим	вача:�26430003017541.

політичних�партій,�я�і�вис	н	ли��андидатів�	

народні�деп	тати�У�раїни�в�одномандатних�ви-

борчих�о�р	�ах.�

3.�Цю�постанов	�разом�з�відповідним�додат-

�ом�(витя�ом�із�додат�а)�надіслати�відповідним

ре�іональним�др	�ованим�засобам�масової

інформації�для�оприлюднення�	�триденний

стро��з�дня�її�прийняття,�а�та�ож�оприлюдни-

ти�на�офіційном	�веб-сайті�Центральної�вибор-

чої��омісії.

Голова
Центральної виборчої комісії 

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

ВИТЯГ

Додато��6
до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�30�вересня�2014�ро�	�№�1400

ЗМІНИ, 
які вносяться до постанови Центральної виборчої комісії від 29 вересня

2014 року № 1305, щодо кандидатів у народні депутати України Басова А.Є.,
Гришечника В.В.

Ви�ласти�позицію�щодо��андидата�	�народні

деп	тати�У�раїни�Гришечни�а�Вячеслава�Ва-

сильовича,�зареєстровано�о�в�одномандатно-

м	�виборчом	�о�р	зі�№�220,�	�та�ій�реда�ції:

"Гришеч�ін�Вячеслав�Васильович,�народив-

ся�7�жовтня�1963�ро�	�в�місті�Назарово�Крас-

ноярсь�о�о��раю,��ромадянин�У�раїни,�про-

тя�ом�останніх�п'яти�ро�ів�проживає�на�тери-

торії�У�раїни,�освіта�вища,�фізична�особа�-

підприємець,�член�Ліберальної�партії�У�раїни,

проживає�в�місті�У�раїн�а�Об	хівсь�о�о�райо-

н	�Київсь�ої�області,�с	димість�відс	тня,�с	б'є�т

вис	вання�-�Ліберальна�партія�У�раїни".

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

ÂÈÁÎÐÈ-2014
3 æîâòíÿ 2014 ð.

¹144(4544)
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ÐÅÊËÀÌÀ
3 æîâòíÿ 2014 ð.
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К О Л Ь О Р О П О Д І Л  К О Л Ь О Р О П О Д І Л  

Передплата	для	пільових	�атеорій
з достав�ою	азети	в	поштов�	с�ринь��

на	місяць ................8	рн.	00	�оп.

на	3	місяці ............24	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ..........48	рн.	00	�оп.

на	12	місяців ........96	рн.	00	�оп.

на	місяць ..............28	рн.	00	�оп.

на	3	місяці ............84	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ........168	рн.	00	�оп.

на	12	місяців ......336	рн.	00	�оп.

ІНДЕКС	ЧЕТВЕРГОВОГО	ВИПУСКУ
(З	ПРОГРАМОЮ	ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА газети на 2014 рік
22094

Передплатні	ціни
на	місяць ..............12	рн.	00	�оп.

на	3	місяці ............36	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ..........72	рн.	00	�оп.

на	12	місяців ......144	рн.	00	�оп.

на	місяць ..............40	рн.	90	�оп.

на	3	місяці ..........122	рн.	70	�оп.

на	6	місяців ........245	рн.	40	�оп.

на	12	місяців ......490	рн.	80	�оп.

ІНДЕКС	ЩОДЕННОГО	ВИПУСКУ
(ВТ,	СР,	ЧТ,	ПТ) 61308

Оформл е н н я 	 п р о в о д и т ь с я 	 в 	 р е д а � ц і ї

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ

âàêàíòíî¿ ïîñàäè ðåêòîðà Êè¿âñüêî¿ äèòÿ÷î¿ Àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ.

Âèìîãè äî ïðåòåíäåíò³â:

- ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè;
- â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ;
- íàÿâí³ñòü â÷åíîãî çâàííÿ ïðîôåñîðà;
- ïî÷åñíå çâàííÿ ó ãàëóç³ ìèñòåöòâà àáî íàÿâí³ñòü íàóêîâîãî ñòóïåíÿ, ñòàæó ðîáîòè íà ïîñàäàõ íàóêîâî-

ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â íå ìåíøå 10 ðîê³â.

Ïðåòåíäåíò ïîäàº çàÿâó òà íàñòóïí³ äîêóìåíòè:

- îñîáîâèé ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â ç ôîòîãðàô³ºþ;
- àâòîá³îãðàô³þ;
- êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó, íàóêîâ³ ñòóïåí³ òà â÷åí³ çâàííÿ, çàâ³ðåí³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó;
- ñïèñîê äðóêîâàíèõ ïðàöü òà âèíàõîä³â;
- ³íôîðìàö³þ ïðî äîñâ³ä óñï³øíî¿ ðîáîòè ç óïðàâë³ííÿ íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì àáî ³íøå ï³äòâåðäæåííÿ

íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³;
- äîâ³äêó ïðî ñòàí çäîðîâ'ÿ, ó òîìó ÷èñë³ ïñèõ³÷íîãî;
- êîíöåïö³þ ðîçâèòêó (êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿) íà ñåðåäíüîñòðîêîâó ïåðñïåêòèâó âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äàòè ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè,
ì. Êè¿â, áóëüâàð Ò. Øåâ÷åíêà, 3, êàá. 330.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ï³äâàëüí³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ
84,30 êâ. ì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Ãðå÷êà, 8 ë³ò. À, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³
äëÿ  ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó òà ïðîâåäåííÿ âèñòàâêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ðîçðàõóíêîì
îðåíäíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ 4626,48 ãðí áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,Êîíòðàêòîâà ïë.,2,Ïîä³ëüñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà
îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 417-14-61.

Äî ñóäó âèêëèêàºòüñÿ Ñòîëÿðåíêî Ìèêîëà ²âàíîâè÷!

Ïîä³ëüñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Êèºâà çà àäðåñîþ 04071, ì. Êè¿â, âóë. Âîëîñüêà, 6/14-á,
êàá.7,òåë.425-09-89,ðîçãëÿäàºòüñÿ öèâ³ëüíà ñïðàâà ¹ 758/10228/14-ö çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî
àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Çàâîä "Ëåí³íñüêà êóçíÿ" äî Ñòîëÿðåíêî Ìèêîëè ²âàíîâè÷à ïðî
âèçíàííÿ íàéìà÷à òàêèì, ùî âòðàòèâ ïðàâî êîðèñòóâàííÿ æèëèì ïðèì³ùåííÿì.

ßâêà â³äïîâ³äà÷à Ñòîëÿðåíêî Ìèêîëè ²âàíîâè÷à ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ äî Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà º îáîâ'ÿçêîâîþ.

Â ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà áåç éîãî ó÷àñò³.
Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ î 10.00 04.11.2014 ðîêó.
Ñóääÿ Ã. Á. Ñóïðóí

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº ÿê â³äïîâ³äà÷à Êðèâîøåºâà Ñåðã³ÿ Ëåîí³äî-
âè÷à íà ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì ÏÀÒ ÊÁ "ÏðèâàòÁàíê" äî Êðèâîøåºâà C.Ë. ïðî
ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.

Ðîçãëÿä ñïðàâè â³äáóäåòüñÿ 23.10.2014 ð. î 9.30 â ïðèì³ùåíí³ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîííîãî
ñóäó ì. Êèºâà (02225, ïð. Ìîñêîâñüêîãî, 5-Â, êàá. 17).

Â ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî áåç éîãî ó÷àñò³.

Ñóääÿ Øåâ÷óê Î. Ï.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ âèêëèê äî ÑÓÄÓ
Â³äïîâ³äà÷ó Ïºðêîâó Îëåêñàíäðó Ñåðã³éîâè÷ó,àäðåñà ïðîæèâàííÿ ÿêîãî: ì.Êè¿â,âóë. Àõìàòîâî¿,13-Ä,êâ.407,

íåîáõ³äíî ç'ÿâèòèñÿ 23.10.2014 ð.î 10.00 äî Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà (ì.Êè¿â,âóë.Êîøèöÿ,5-À,êàá.
114) äëÿ ó÷àñò³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ
"ÐÀÄÀ"äî Ïºðêîâà Îëåêñàíäðà Ñåðã³éîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à äî ñóäó ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ïî ñóò³ çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ ìàòåð³àëàìè çà éîãî
â³äñóòíîñò³ â ïîðÿäêó ñò. 169 ÷. 4 ÖÏÊ Óêðà¿íè

Ñóääÿ Âîâê ª. ².

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó ¹ 6,ñåð³ÿ ßßß ¹ 240918 â³ä 29.06.2005
ðîêó,âèäàíå Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ), ÿêà ðîçòàøîâàíà â ì³ñò³ Êèºâ³ ïî âóë. Âîëî-
äèìèðñüê³é, áóäèíîê ¹ 48À, íà ³ì'ÿ Ïðèãîäñüêîãî Àíòîíà Â³êåíò³éîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíó ïå÷àòêó Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ìåä³íòåãðàòîð"

(êîä 38669709) ââàæàòè íåä³éñíîþ.

ÇÀßÂÀ ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³ ïðè åêñïëóàòàö³¿ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà
Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü — áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà ïðîñï. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, 1 íà ðîç³ ïðîñï. Â³äðàäíîãî òà âóë. Ãàðìàòíî¿ ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ìåòà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ — çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ êîìôîðòàáåëüíèì æèòëîì çã³äíî ç âèìîãàìè ÄÁÍ 360-92**. Øëÿõè çä³éñíåííÿ ìåòè — áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî êîìïëåêñó.
Çà òèòóëüíîþ íàçâîþ ïðîåêòîâàíèé îá'ºêò íå âõîäèòü äî "Ïåðåë³êó âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó", çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 28.08.2013 ð.

¹808. Ïðîåêòîâàíèé îá'ºêò íå ï³äïàäàº ï³ä ñàí³òàðíó êëàñèô³êàö³þ äîä. 4 ÄÑÏ-176- 96 ³ íîðìàòèâíî¿ ÑÇÇ íå ïîòðåáóº.
Äàí³ ïðî çåìåëüí³, âîäí³, ëþäñüê³ ðåñóðñè:
Ïîòðåáà â çåìåëüíèõ ðåñóðñàõ — âèêîðèñòîâóºòüñÿ 1,3 ãà, çã³äíî ç äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â³ä 27.03.2008 ¹ 06-9-00083 äëÿ áóä³âíèöòâà,

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåêñó íàâ÷àëüíèõ, ñïîðòèâíèõ, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü, ãóðòîæèòê³â òà æèòëîâèõ áóäèíê³â
Âîäí³ ðåñóðñè — âèòðàòà âîäè îá'ºêòà íà ãîñïîäàð÷î-ïîáóòîâ³ ïîòðåáè, âîäà ç ì³ñüêî¿ âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³. Åíåðãåòè÷í³ ðåñóðñè: åëåêòðîîñâ³òëåííÿ, òåõíîëîã³÷íå îáëàäíàííÿ — â³ä åëåêòðîìåðåæ.

Òåïëîïîñòà÷àííÿ: îïàëåííÿ, ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ — â³ä ì³ñüêèõ òåïëîâèõ ìåðåæ.
Ñóòòºâ³ ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü íà ñòàí íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà: 
Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ: áóäå â³äáóâàòèñü íåçíà÷íå çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ â³äïðàöüîâàíèìè ãàçàìè àâòîìîá³ë³â ç â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê, ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó.
Ï³äçåìí³ òà ïîâåðõíåâ³ âîäè: íå ìîæëèâå çàáðóäíåííÿ ´ðóíòó òà ï³äçåìíèõ âîä íàôòîïðîäóêòàìè çàâäÿêè âëàøòóâàííþ âîäîíåïðîíèêàþ÷îãî ïîêðèòòÿ òåðèòîð³¿.
Ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå: ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ³íæåíåðíèé çàõèñò òåðèòîð³¿ — â³äâåäåííÿ ïîâåðõíåâèõ âîä ç òåðèòîð³¿, âëàøòóâàííÿ òâåðäîãî ïîêðèòòÿ òà îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿.
Â³äõîäè: óòâîðåí³ â³äõîäè áóäóòü âèâîçèòèñÿ çã³äíî ç äîãîâîðàìè ³ç ñïåö³àë³çîâàíèìè ï³äïðèºìñòâàìè.
Âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ åêîëîã³÷íèõ ñèòóàö³é — íå ïðîãíîçóºòüñÿ
Øóìîâèé âïëèâ íà íàñåëåííÿ Íîðìàòèâíà â³äñòàíü â³ä êîæíî¿ ç ãîñòüîâèõ àâòîñòîÿíîê äî â³êîí æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü âèòðèìóºòüñÿ. Áóäóòü âëàøòîâàí³ øóìîçàõèñí³ â³êíà, ùî çàáåçïå÷èòü çàõèñò

â³ä øóìó. Çàñòîñóâàííÿ øóìîçàõèñíèõ â³êîí çàáåçïå÷óº íîðìàòèâíèé ð³âåíü øóìó â ïðèì³ùåííÿõ. Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åí³ çàõîäè ùîäî çìåíøåííÿ øóìó ³ â³áðàö³é â³ä ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ.
Âïëèâ íà ðîñëèíí³ñòü Âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ïðîâîäèòè â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîðÿäêó âèäàëåííÿ äåðåâ, êóù³â, ãàçîí³â ³ êâ³òíèê³â ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó

Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 1 ñåðïíÿ 2006 ð. ¹ 1045 òà Ïîðÿäêó âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27 æîâòíÿ 2011 ð. ¹ 384/6600 ï³ñëÿ
ñïëàòè â³äíîâíî¿ âàðòîñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü. Ïðîåêòîì îçåëåíåííÿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïîñàäêà ëèñòÿíèõ äåðåâ, ñòâîðåííÿ êîìïîçèö³é ³ç íèçüêîðîñëèõ õâîéíèõ äåðåâ, ëèñòÿíèõ ÷àãàðíèê³â òà ³íøå.

ÇÀÕÎÄÈ, ùî ãàðàíòóþòü çä³éñíåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî åêîëîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â ³ íîðìàòèâ³â
� Ñàí³òàðí³ ðîçðèâè â³ä êîæíî¿ ç ãîñòüîâèõ àâòîñòîÿíîê.
� Âëàøòóâàííÿ øóìîçàõèñíèõ â³êîí.
� Òåõíîëîã³÷íà òà á³îëîã³÷íà ðåêóëüòèâàö³ÿ òåðèòîð³¿ áóä³âåëüíîãî ìàéäàí÷èêà.
� Áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ çã³äíî ç äåíäðîïëàíîì.
ÇÎÁÎÂ'ßÇÀÍÍß ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ ùîäî çä³éñíåííÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü
� áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòàö³ÿ îá'ºêòà ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè îõîðîíè ÍÑ ³ âèìîãàìè åêîáåçïåêè;
� âïðîâàäæåííÿ çàõèñíèõ çàõîä³â çã³äíî ç âèùåïîäàíèì ïåðåë³êîì â òîì³ ÎÂÍÑ;
� âèâ³ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ çã³äíî ç ë³ì³òàìè;
� îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿ çã³äíî ç â³äîì³ñòþ îçåëåíåííÿ.

ÇÀßÂÀ ïðî íàì³ðè (çã³äíî ç äîä.Ã ÄÁÍ À.2.2-1-2003)
1. Çàìîâíèê Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ"

Ïîøòîâà àäðåñà ì.Êè¿â-30, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 42
Ãåíïðîåêòóâàëüíèê ÒÎÂ "ÀÂÀËÎÍÏÐÎÅÊÒ"

2. Âàð³àíòè ðîçòàøóâàííÿ áóäìàéäàí÷èê³â ìîæëèâèé ëèøå 1 âàð³àíò
áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì íà ïðîñï. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, 1 íà ðîç³ ïðîñï. Â³äðàäíîãî òà âóë. Ãàðìàòíî¿ ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
3. Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³ (îá'ºêòà) Áóä³âíèöòâî æèòëà, âáóäîâàíèõ ïðèì³ùåíü, ï³äçåìíîãî ïàðê³íãó íà 300 ì/ì, â³äêðèò³ òèì÷àñîâ³ àâòîñòîÿíêè

(îð³ºíòîâíî çà îá'ºêòàìè-àíàëîãàìè, íàëåæí³ñòü äî îá'ºêò³â ï³äâèùåíî¿ åêîíåáåçïåêè)
òðàíñêîðäîííèé âïëèâ â³äñóòí³é
(íàÿâí³ñòü òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó)

Òåõí³÷í³ ³ òåõíîëîã³÷í³ äàí³ çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ æèòëîì
(âèäè òà îáñÿãè ïðîäóêö³¿, ùî âèðîáëÿºòüñÿ, òåðì³í åêñïëóàòàö³¿)
òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ 100 ð. ³ á³ëüøå

4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³
çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ æèòëîì, âáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè

5. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿:
- çåìåëüíèõ — âèêîðèñòîâóºòüñÿ 1,3 ãà, çã³äíî ç äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ â³ä 27.03.2008 ¹ 06-9-00083 äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåêñó íàâ÷àëüíèõ, ñïîðòèâíèõ, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü, ãóðòîæèòê³â òà æèòëîâèõ áóäèíê³â
(ïëîùà çåìåëü, ùî âèëó÷àþòüñÿ â òèì÷àñîâå ³ ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ, âèä âèêîðèñòàííÿ)

- ñèðîâèííèõ — íå ïîòð³áí³
(âèäè, îáñÿãè, ì³ñöå ðîçðîáêè ³ âèäîáóòêó, äæåðåëà îäåðæàííÿ)

- åíåðãåòè÷íèõ (âèäè, îáñÿãè, äæåðåëà)
- åëåêòðîïîñòà÷àííÿ — â³ä ìåðåæ³ çã³äíî ç ÒÓ
- ïàëèâî — â³äñóòíº
- òåïëîïîñòà÷àííÿ — â³ä òåïëîâèõ ìåðåæ çã³äíî ç ÒÓ
- âîäîïîñòà÷àííÿ â³ä ìåðåæ³ çã³äíî ç ÒÓ
- òðóäîâèõ áóä³âíèöòâî çã³äíî ç³ øòàòíèì ðîçêëàäîì

6. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ é åêñïëóàòàö³¿)
Äîñòàâêà ïåðñîíàëó, áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â òà êîíñòðóêö³é ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïî ³ñíóþ÷èõ äîðîãàõ. Íà ïåð³îä áóä³âíèöòâà — çã³äíî ç êîøòîðèñîì áóäðîá³ò, íà ïåð³îä åêñïëóàòàö³¿ -ï³äçåìíèé ïàðê³íã,

â³äêðèò³ àâòîñòîÿíêè
7. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà âàð³àíòàìè
Ó ïðîåêò³ áóäóòü âðàõîâàí³ åêîëîã³÷í³, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³, ïðîòèïîæåæí³, ì³ñòîáóä³âåëüí³ é òåðèòîð³àëüí³ îáìåæåííÿ â³äïîâ³äíî äî ä³þ÷èõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â.
8. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿ çà âàð³àíòàìè
Òîïîãðàôî-ãåîäåçè÷í³, ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷í³ òà ³íø³ âèøóêóâàííÿ âèêîíóþòüñÿ ó íåîáõ³äíîìó îáñÿç³. Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ ÄÁÍ òà ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì òà

ïðàâèë, îõîðîíí³, â³äíîâëþâàëüí³ òà çàõèñí³ çàõîäè. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ: â³äâåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ñòîê³â äî ì³ñüêî¿ êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³; â³äâåäåííÿ äîùîâèõ ³ òàëèõ ç òåðèòîð³¿ â³äêðèòî¿
äî ì³ñüêî¿ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿; áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ çã³äíî ç äåíäðîïëàíîì.

9. Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè áóä³âíèöòâ³ é åêñïëóàòàö³¿):
- êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò âïëèâ íà êë³ìàò òà ì³êðîêë³ìàò íåçíà÷íèé
- ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå î÷³êóâàí³ çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ íå ïåðåâèùóâàòèìóòü 0,05 ÃÄÊ.ìð ïî âñ³ì çàáðóäíþþ÷èì ðå÷îâèíàì 
- âîäíå ñåðåäîâèùå âîäîâ³äâ³ä ç òåðèòîð³¿ çàáóäîâè âèêîíóºòüñÿ çàêðèòîþ ñèñòåìîþ ç ï³äêëþ÷åííÿì äî ³ñíóþ÷î¿ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ 
- ´ðóíòè çáåðåæåííÿ ðîäþ÷îãî øàðó ´ðóíòó ç ïîäàëüøèì éîãî âèêîðèñòàííÿì äëÿ áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿
- ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá'ºêòè çíåñåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü çã³äíî ç Àêòîì îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿ áóäìàéäàí÷èêà çã³äíî ç äåíäðîïëàíîì 
- íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå (íàñåëåííÿ) ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíå áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì
- íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü â³äïîâ³äàòè áóä³âåëüíèì âèìîãàì ³ ïðàâèëàì

10. Â³äõîäè âèðîáíèöòâà, ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ, óòèë³çàö³¿, çíåøêîäæåííÿ àáî áåçïå÷íîãî çàõîðîíåííÿ
Óòèë³çàö³ÿ òà çíåøêîäæåííÿ çà îêðåìèìè äîãîâîðàìè

11. Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ çã³äíî ç âèìîãàìè ÄÁÍ À.2.2-1-2003
12. Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³ Àäðåñà: ì. Êè¿â âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 42. ×àñ îçíàéîìëåííÿ — 2014 ð³ê.

(àäðåñà, òåëåôîí ³ ÷àñ îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåð³àëàìè ïðîåêòó ³ ÎÂÍÑ, ïîäà÷³ ïðîïîçèö³é)

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÀÐÍÈÖÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î.Êîøèöÿ, 11,Äàð-
íèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 02068,ì.Êè¿â,âóë.Êîøèöÿ,11,êàá.430,òåë.564-98-42,564-92-01.

10 æîâòíÿ 2014 ðîêó â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Õîëäèíãîâà
êîìïàí³ÿ "Êè¿âì³ñüêáóä", ÿêà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîâóë. Î÷àê³âñüêèé, 3, ïëîùåþ 0,25 ãà, äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿
àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó ï³ä æèòëîâèé áóäèíîê ç íàäáóäîâîþ.

Ïðîñèìî â³äãóêíóòèñÿ óñ³õ âëàñíèê³â (êîðèñòóâà÷³â) ñóì³æíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çîêðåìà: ÏÀÒ "Òðåñò "Êè¿âì³ñüêáóä — 3",
ÒÎÂ "ÄÀÒÀËÞÊÑ" òà çàáåçïå÷èòè ïðèñóòí³ñòü óïîâíîâàæåíèõ ïðåäñòàâíèê³â äëÿ óçãîäæåííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ ìåæ.

Ïðè ñîá³ ìàòè äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó, àáî äîâ³ðåí³ñòü (íà óïîâíîâàæåíó îñîáó) òà íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåí³
äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

Ïî÷àòîê ðîá³ò:

îá 11.30 çà àäðåñîþ: ïðîâóë. Î÷àê³âñüêèé, 3 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. Äîâ³äêè çà òåë. 067-487-52-33.

Ó ðàç³ íåÿâêè áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî ïðè â³äñóòíîñò³ ïèñüìîâèõ ïîÿñíåíü â³äìîâè â³ä ïîãîäæåííÿ ìåæ³ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè ââàæàþòüñÿ ïîãîäæåíèìè.

10 æîâòíÿ 2014 ðîêó â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Õîëäèíãîâà
êîìïàí³ÿ "Êè¿âì³ñüêáóä", ÿêà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé, 15/7, ïëîùåþ 0,22 ãà, äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿
àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó ï³ä æèòëîâèé áóäèíîê ç íàäáóäîâîþ.

Ïðîñèìî â³äãóêíóòèñÿ óñ³õ âëàñíèê³â (êîðèñòóâà÷³â) ñóì³æíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çîêðåìà: ÏÀÒ "Êè¿âåíåðãî" , ÂÀÒ
"ÐÀÉÔÔÀÉÇÅÍ ÁÀÍÊ ÀÂÀËÜ", Îáºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó "ÒÂÊ — 2000" , "Îáºäíàííÿ âëàñíèê³â
êâàðòèð "Çîðÿíà" òà çàáåçïå÷èòè ïðèñóòí³ñòü óïîâíîâàæåíèõ ïðåäñòàâíèê³â äëÿ óçãîäæåííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ ìåæ.

Ïðè ñîá³ ìàòè äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó, àáî äîâ³ðåí³ñòü (íà óïîâíîâàæåíó îñîáó) òà íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåí³
äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

Ïî÷àòîê ðîá³ò:

î 10.00 çà àäðåñîþ, ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé, 15/7 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. Äîâ³äêè çà òåë. 067-487-52-33.
Ó ðàç³ íåÿâêè áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî ïðè â³äñóòíîñò³ ïèñüìîâèõ ïîÿñíåíü â³äìîâè â³ä ïîãîäæåííÿ ìåæ³ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ââàæàþòüñÿ ïîãîäæåíèìè.

10 æîâòíÿ 2014 ðîêó â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Õîëäèíãîâà
êîìïàí³ÿ "Êè¿âì³ñüêáóä", ÿêà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïàòð³ñà Ëóìóìáè, 11, ïëîùåþ 0,31 ãà, äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿
ãóðòîæèòêó ï³ä æèòëîâèé áóäèíîê ç íàäáóäîâîþ.

Ïðîñèìî â³äãóêíóòèñÿ óñ³õ âëàñíèê³â (êîðèñòóâà÷³â) ñóì³æíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çîêðåìà: ÂÀÒ "Òðåñò "Êè¿âì³ñüêáóä — 4",
ÒÎÂ "ÀÂÒÎ — ²ÍÍÎÂÀÖ²ß", ÏÀÒ "Êè¿âåíåðãî" òà çàáåçïå÷èòè ïðèñóòí³ñòü óïîâíîâàæåíèõ ïðåäñòàâíèê³â äëÿ óçãîäæåííÿ
âèùåçàçíà÷åíèõ ìåæ.

Ïðè ñîá³ ìàòè äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó, àáî äîâ³ðåí³ñòü (íà óïîâíîâàæåíó îñîáó) òà íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåí³
äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

Ïî÷àòîê ðîá³ò:

î 12.30 çà àäðåñîþ: âóë. Ïàòð³ñà Ëóìóìáè, 11 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà. Äîâ³äêè çà òåë. 067-487-52-33.
Ó ðàç³ íåÿâêè áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî ïðè â³äñóòíîñò³ ïèñüìîâèõ ïîÿñíåíü â³äìîâè â³ä ïîãîäæåííÿ ìåæ³ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè ââàæàþòüñÿ ïîãîäæåíèìè.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíò. òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà 

ïëîùà, êâ. ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà

âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ
Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïî-

íîâàíèé çàÿâíèêîì
Îðåíäíà ïëàòà 
çà 1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

1 Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
"Äèðåêö³ÿ ïî îáñëóãîâóâàí-
íþ íåæèòëîâîãî ôîíäó Äàð-
íèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèº-

âà" (þðèäè÷íà àäðåñà —
ì. Êè¿â, âóë. Âåðáèöüêîãî, 32,

ôàêòè÷íà àäðåñà —
ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 11,

òåë. 578-30-06)

1 ïîâåðõ âóë. Ñ³ìôåðîïîëüñüêà, 4 29,15
Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òî-

âàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 24.09.2014

66,18 1 929,14

2 1 ïîâåðõ âóë. Âèøíÿê³âñüêà, 6-À 26,25
Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òî-

âàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 24.09.2014

63,34 1 662,70

3 1 ïîâåðõ âóë. Ëåí³íà, 31 23,20 Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 2 ðîêè 364 äí³ 1 ãðí íà ð³ê

4 1 ïîâåðõ âóë. Êðóøåëüíèöüêî¿, 3 23,20 Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 2 ðîêè 364 äí³ 1 ãðí íà ð³ê

5 1 ïîâåðõ âóë. ²ëë³÷à, 16 36,90 Ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíà äåïóòà-
òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 2 ðîêè 364 äí³ 1 ãðí íà ð³ê
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Відповіді на сканворд 



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, îãîëîñ³òü á³é ïîãà-

íèì çâè÷êàì,çì³í³òüñåáå—

³ çì³íèòüñÿ íàâêîëèøí³é

ñâ³ò! Íå âäàâàéòåñÿ äî ìàí³ïóëÿö³é,

ïðèáîðêàéòå ë³äåðñüêèé åíòóç³àçì,

âè ïåðåáóâàºòå â àáñîëþòí³é çàëåæ-

íîñò³ â³ä ³íòåðåñ³â òà ðåñóðñ³â ³íøèõ

ëþäåé,òîæ ìàºòå íåîäì³ííî ï³òè íà

êîìïðîì³ñ,îá’ºäíàòèñÿ çóñèëëÿìè,à

çãîäîì âñå ïîâåðíåòüñÿ ñòîðèöåþ.

ÒÅËÜÖ²,òèæäåíüíàïîâíå-

íèé êàðì³÷íèìè ïîä³ÿìè,

âñå òàºìíå ñòàíå ÿâíèì,âîâ-

êè â îâå÷èõøêóðàõïîêàæóòüñïðàâæ-

í³é ëèê,çìèð³òüñÿ ³ òåðïëÿ÷å ïëèâ³òü

çà òå÷³ºþ îáñòàâèí. Òâîð÷ó ³í³ö³àòè-

âó ñë³ä ïðîÿâëÿòè â ðîáîò³ ³ òîä³,êî-

ëè âàñ ïîïðîñÿòü ùîñü çðîáèòè, äî-

ïîìîãòè ç â³äïîâ³äíîþ îïëàòîþ.

ÁËÈÇÍßÒÀ, áóäüòå â öåí-

òð³ óâàãè, ïóáë³÷í³ äåô³-

ëå—òî æèòòºäàéíà ï³äçà-

ðÿäêà ³ ìîæëèâ³ñòü ñòâîðèòè ñîá³

é ³íøèì ñâÿòî. Â çàëåæíîñò³ â³ä

îáñòàâèí ìîæíà îñîáèñòî ðåæè-

ñèðóâàòè ñöåíàð³¿ é ïåðåâò³ëþâà-

òèñÿ â ïîòð³áíèé îáðàç òà ñÿéíó-

òè áëèñêó÷èì àðòèñòèçìîì.

ÐÀÊÈ, âèçíà÷åíî ðîçðèâà-

òèñÿ ì³æ äâîìà ôðîíòàìè:

ñ³ì’ºþ òà ðîáîòîþ.Íà ïîñà-

äîâèé îë³ìï íå ðâ³òüñÿ, à çàäîâîëü-

íÿéòåñÿ ðîëëþ âèêîíàâöÿ ³ äáàéòå ïðî

ðîäèííå áëàãîïîëó÷÷ÿ. Êîð³òüñÿ øå-

ôó, áóäü-ÿêå ç’ÿñóâàííÿ ñòîñóíê³â çà-

ãðîæóº ôàòàëüíîþ âòðàòîþ ðåïóòàö³¿.

ËÅÂÀÌ ñë³ä óð³çíîìàí³ò-

íèòè áóòòÿ,äîäàòè ÿñêðà-

âèõ åìîö³éíèõ áàðâ äî

æèòòºâî¿ ïàë³òðè. Ðóõàéòåñÿ, âàñ

ñêð³çü çóñòð³÷àòèìóòü ç ðàä³ñòþ òà

ëþáîâ’þ, ì³íÿéòå îáñòàíîâêó, çíà-

éîìòåñÿ ç ö³êàâèìè ëþäüìè, íà-

ïîâíþþ÷è äóøåâí³ ñóäèíè ñâ³æè-

ìè âðàæåííÿìè.Ñâ³ò íèí³ ç³òêàíèé

ç âèòîí÷åíèõ ìèëîçâó÷íèõ â³áðà-

ö³é, äå ìîæíà ðîç÷èíèòèñÿ â ëþ-

áîâíîìó åêñòàç³ ç ñóïóòíèêîì ñåð-

öÿ, çëîâèòè òâîð÷èé êàéô â³ä ðî-

áîòè ÷è áóäü-ÿêîãî çàíÿòòÿ,îòðèìàâ-

øè ìàêñèìóì çàäîâîëåííÿ.

Ä²ÂÈ, æèâ³òü ïîâíîêðîâ-

íèì áóòòÿì, ïëåêàéòå â

ñåðö³ ðàä³ñòü, ðåàë³çàö³ÿ

ñîêðîâåííèõ çàäóì³â íàáèðàº

óñï³øíèõ îáåðò³â, äå «õî÷ó» ñâÿò-

êóâàòèìå ïåðåìîãó. Ñë³ä òåðì³íî-

âî çðîáèòè ðåâ³ç³þ ïðèáóòê³â òà

âèòðàò, ðîçïëàòèòèñÿ ç áîðãàìè.

ÒÅÐÅÇÈ, æèòòÿ íàáèðàº

øàëåíèõ îáåðò³â,ïðåçåí-

òóéòå ñåáå, âè ÿñêðàâèé

ïóáë³÷íèé ë³äåð ³ äèïëîìàò, çäàò-

íèé áëèñêó÷å ñïðÿìîâóâàòè êîëåê-

òèâíó åíåðã³þ â ïîòð³áíå äëÿ ñåáå

ðóñëî. Àëå ñòîï! Æîäíèõ çëîâæè-

âàíü,êåðóéòåñÿ äóõîâíèìè òà þðè-

äè÷íèìè çàêîíàìè, ³íàêøå ïîòðà-

ïèòå â òåíåòà äî ëóêàâîãî çàâäÿêè

ïîêðîâèòåëÿì-äðóçÿì, ñåðåä íèõ º

÷èìàëî ñïîêóñíèê³â.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ,êàðì³÷íà ñìó-

ãà òðèâàº,íå íàäóìàéòå âëàø-

òîâóâàòè áîéêîò îáñòàâè-

íàì,à ñìèðåííî ðîá³òüòå,ùî â³ä âàñ

âèìàãàºòüñÿ, ÷àñò³øå óñàì³òíþéòåñÿ,

òîä³ ³íòó¿ö³ÿ ï³äêàæå ïðàâèëüíå ð³-

øåííÿ.Íà ñëóæá³ âñå íåïåðåäáà÷óâàíî,

ëàäüòå ç øåôîì,êîëåãàìè,ñòàá³ëüí³ñòü

ðîáî÷îãî ì³êðîêë³ìàòó— çàïîðóêà

êàð’ºðíîãî ñõîäæåííÿ,ìàòåð³àëüíîãî

çáàãà÷åííÿ ³ äîáðîãî çäîðîâ’ÿ.

ÑÒÐ²ËÜÖ² â çåí³ò³ ïîïóëÿð-

íîñò³, åíåðã³ÿ ôîíòàíóº,

ÿêùî ö³ëü ïîñòàâëåíà ïðà-

âèëüíî, âè ¿¿ íåîäì³ííî äîñÿãíå-

òå ðàçîì ç ïîáðàòèìàìè, ç ÿêèìè

ºäíàþòü äóõîâí³ ³íòåðåñè.Àêòèâ³-

çóéòå äðóæí³ çâ’ÿçêè ³ ïðîñ³éòå ¿õ

÷åðåç ñèòî ðàö³îíàë³çìó, âñå, ùî

çàëèøèòüñÿ —òî ä³àìàíòè, ÿê³ ïî-

ïîâíÿòü çîëîòèé äðóæí³é ôîíä.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ ëàâ³ðóâàòèìóòü

ì³æ äîìîì òà ðîáîòîþ,îá-

ñòàíîâêà âêðàé íàåëåêòðè-

çîâàíà,â ñ³ìåéíèõ ñò³íàõ â³äáóâàþ-

òüñÿ íåâ³äâîðîòí³ çì³íè,óñìèð³òüàã-

ðåñèâíîãî êîíÿ,íà ÿêîìóâè çàâçÿòî

ãàðöþºòå âäîìà, äîï³êàþ÷è äîìî-

÷àäöÿì. Çîñåðåäüòåñÿ íà ïðîôåñ³é-

í³é ñôåð³, òàì äæåðåëî òâîð÷î¿ íà-

ñíàãè äëÿ êàð’ºðíîãî ðîñòó ³ ðåàë³çà-

ö³¿ ãëîáàëüíèõ ïëàí³â! ² ïàì’ÿòàéòå,

ñàìîòóæêè êàø³ íå çâàðèòå,áî âè çà-

ëåæí³ â³ä ùåäðîò³íøèõëþäåé,òîæ äî-

ìîâëÿéòåñÿ òà ºäíàéòåñÿ ðåñóðñàìè,

òîä³ áóäå ïðîäóêòèâíèé ðåçóëüòàò.

ÂÎÄÎË²̄ ,âàø ñâ³òîãëÿä òðàíñ-

ôîðìóºòüñÿ,æèòè çà ñòàðèìè

ïðèíöèïàìè, ³äåàëàìè âæå

íå ìîæíà, âîíè ñåáå ìîðàëüíî âè-

÷åðïàëè.Âò³ì,óñîö³óì³ ñâî¿ ïðàâèëà,

òîìó ïîñòàðàéòåñÿ ãàðìîí³éíî âïè-

ñàòèñÿ â éîãî çàêîíè.Íàâ³òü êîëè öå

âèêëèêàº áóðõëèâèé ïðîòåñò,ä³âàòè-

ñÿ í³êóäè, ãîëîâíå — áóòè ÷åñíèìè,

ïîðÿäíèìè é íå çàïëÿìóâàòè âëàñíó

ñîâ³ñòü.Ñïèðàéòåñÿ íà ïàðòíåð³â (áóäü-

òå ÿê íèòêà ç ãîëêîþ), âîíè â³ä Áîãà,

òîæ â ïàð³ âè çäàòí³ òâîðèòè âåëèê³

ä³ëà ³ áóòè ùàñëèâèìè.

ÐÈÁÈ,ïðèéøîâ ÷àñ ðîçïëà-

òè, ÿêùî êîìóñü çàáîðãóâà-

ëè ñåðöåì,ñïðàâàìè,ãðîøè-

ìà, íàäîëóæóéòå çãàÿíå.À êîëè âàì

õòîñüâèíåí ³ áîéêîòóº ïîâåðíåííÿ,³ñ-

òåðèê íå âëàøòîâóéòå,íàñèëüíî ìè-

ëèé íå áóäåø,ïîòåðï³òü, óñìèðèâøè

Åãî. Ñë³ïå ïîòóðàííÿ ñïîæèâ÷èì áà-

æàííÿì íåáåçïå÷íå,çâàæòå âñ³ «çà» ³ «ïðî-

òè» ³ ñòàðàéòåñÿ äëÿ ï³äòðèìêè çäîðî-

âîãî áàëàíñóá³ëüøå ïðàöþâàòè íà â³ä-

äà÷ó,áî â³éíà ³íòåðåñ³â ï³äå óçáèòîê.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +4o

Àòì. òèñê: 759 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 76 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +12o

Àòì. òèñê: 758 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 44 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +8o

Àòì. òèñê: 757ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 56 %

ãîðîñêîï

5— 11 æîâòíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 3 æîâòíÿ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 �� ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.
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Í²ÌÅÖÜÊÈÉ áóäèíîê ìîäè Runhof
Talbot âèð³øèâ â³äçíà÷èòè àìá³ö³é-
í³ñòü Âîëîäèìèðà Ïóò³íà, çðîáèâ-
øè éîãî öåíòðàëüíîþ ô³ãóðîþ ñâîº¿
êîëåêö³¿ «Îñ³íü–çèìà 2015», ïîâ³-
äîìëÿº Åñïðåñî.ÒV ç ïîñèëàííÿì íà
novate.ru.

Â³äâ³äóâà÷³ Òèæíÿ ìîäè â Ïàðè-
æ³ áóëè âðàæåí³ ïîÿâîþ íà ïîä³óì³
ìîäåëåé, îäÿãíåíèõ ó ôóòáîëêè ç
ôîòîãðàô³ÿìè ðîñ³éñüêîãî ë³äåðà.
Íà êîæíîìó ç åôåêòíèõ ïðèíò³â Âî-
ëîäèìèð Ïóò³í çîáðàæåíèé ³ç ñèì-
âîëîì îäíîãî ç ÷îòèðüîõ ãîëîâíèõ
ì³ñò â ñâ³ò³ ìîäè: Ïàðèæà,Íüþ-Éîð-

êà,Ëîíäîíà ³ Ì³ëàíà.Çàâåðøóº êîì-
ïîçèö³þ íàïèñ: «Â³äâ³äàéòå öå ì³ñ-
òî, ïåðø í³æ öå çðîáèòü â³í».

ßê ðîçïîâ³ëè àâòîðè êîëåêö³¿,
òàêèì ÷èíîì ¿ì õîò³ëîñÿ ç ãóìî-
ðîì ïîêàçàòè ñâîº ñòàâëåííÿ äî
íåäàâí³õ ïîä³é, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðè-
ºäíàííÿì Êðèìó äî Ðîñ³¿. Ìîäåëü-
ºðè ðîçðàõîâóþòü, ùî â Ðîñ³¿, ÿê ³
â óñüîìó ñâ³ò³, êîëåêö³ÿ îäÿãó ³ç
çîáðàæåííÿì Ïóò³íà ìàòèìå âå-
ëè÷åçíèé óñï³õ.

Í³ìåöüêèé áóäèíîê ìîäè äàëå-
êî íå ïåðøèì íàìàãàºòüñÿ åïàòóâà-
òè ïóáë³êó òàêèì ÷èíîì �

Í³ìåöüê³ äèçàéíåðè ñòèëüíî âèñì³ÿëè Ïóò³íà
íà ïàðèçüêîìó Òèæí³ ìîäè

382 — íàìàãàþ÷èñü ïðîòèñòîÿòè îðäàì ãóí³â, ñõ³äíîðèì-

ñüêèé ³ìïåðàòîð Ôåîäîñ³é I Âåëèêèé ïîñåëèâ âåñòãîò³â ó

ÿêîñò³ ôåäåðàò³â ó Ôðàê³¿ — ãåðìàíö³ âïåðøå îòðèìàëè

íà òåðèòîð³¿ Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿ àâòîíîì³þ, çàêð³ïëåíó â³ä-

ïîâ³äíèì äîãîâîðîì. Ãåðìàíñüê³ ïëåìåíà áóëè çâ³ëüíå-

í³ â³ä ïîäàòê³â, æèëè çã³äíî ç âëàñíèì ïðàâîì ³ íå ââà-

æàëèñü ðèìñüêèìè ãðîìàäÿíàìè.

1078 — ï³ä ×åðí³ãîâîì ó áèòâ³ ïðîòè ñâîãî ïëåì³ííèêà

êíÿçÿ Îëåãà Ñâÿòîñëàâîâè÷à çàãèíóâ 54-ð³÷íèé ²çÿñëàâ

ßðîñëàâîâè÷, âåëèêèé êíÿçü êè¿âñüêèé, ñòàðøèé ñèí ßðî-

ñëàâà Ìóäðîãî.

1226 — â Àñ³ç³ ó â³ö³ 45-òè ðîê³â ïîìåð Ôðàíöèñê Àñ³ç-

ñüêèé, ³òàë³éñüêèé ïðîïîâ³äíèê, çàñíîâíèê êàòîëèöüêî-

ãî îðäåíó ôðàíöèñêàíö³â. Ó 1228 ðîö³ â³í áóâ êàíîí³çî-

âàíèé.

1866 — â ðåçóëüòàò³ àâñòð³éñüêî-³òàë³éñüêîãî ìèðíîãî

äîãîâîðó, ï³äïèñàíîãî ó Â³äí³,Àâñòð³ÿ ïîñòóïèëàñÿ ²òàë³¿

Âåíåö³ºþ.

1929 — çà ³í³ö³àòèâîþ êîðîëÿ-äèêòàòîðà Îëåêñàíäðà I

êîðîë³âñòâî ñåðá³â, õîðâàò³â ³ ñëîâåíö³â, óòâîðåíå â ãðóä-

í³ 1918 ðîêó ç íåçàëåæíèõ êîðîë³âñòâ Ñåðá³¿ ³ Ìàêåäî-

í³¿, êîíòðîëüîâàíèõ Óãîðùèíîþ ðåã³îí³â Õîðâàò³¿ ³ Ñëî-

âåí³¿, àâñòð³éñüêèõ ïðîâ³íö³é Äàëìàö³ÿ ³ Êàðí³îëà, à òà-

êîæ ÷àñòèíè Øòèð³¿, Êàð³íò³¿ òà ²ñòð³¿, ³ êåðîâàíå ñåðá-

ñüêîþ ìîíàðõ³÷íîþ äèíàñò³ºþ Êàðàåîðã³ºâè÷³â, ïåðå-

éìåíîâàíå â Êîðîë³âñòâî Þãîñëàâ³ÿ.

1932 — ïî çàê³í÷åíí³ òåðì³íó ä³¿ áðèòàíñüêîãî ìàíäàòó

íà óïðàâë³ííÿ Ìåñîïîòàì³ºþ, íàäàíîãî Âåëèê³é Áðèòà-

í³¿ Ë³ãîþ Íàö³é, ²ðàê ñòàâ íåçàëåæíîþ äåðæàâîþ.

1942 — â Í³ìå÷÷èí³ ïðîâåäåíî ïåðøå âèïðîáóâàííÿ ðà-

êåòè «Ôàó-2» — ðàêåòà ï³äíÿëàñü íà âèñîòó 85 ê³ëîìåò-

ð³â ç³ øâèäê³ñòþ 5 400 êì/ãîä.

1990 — çà ÷îòèðè äí³ äî 41-¿ ð³÷íèö³ ïðîãîëîøåííÿ Í³-

ìåöüêî¿ Äåìîêðàòè÷íî¿ Ðåñïóáë³êè ñõ³äíà ³ çàõ³äíà Í³-

ìå÷÷èíè îá’ºäíàëèñü â ºäèíó äåðæàâó ï³ñëÿ 45 ðîê³â ï³ñ-

ëÿâîºííîãî ðîçä³ëåííÿ äåðæàâè. Ôîðìàëüíî âîçç’ºäíàí-

íÿ â³äáóëîñü ó âåðåñí³, ï³ñëÿ ðàòèô³êàö³¿ â³äïîâ³äíîãî

äîãîâîðó ïàðëàìåíòàìè ÔÐÍ ³ ÍÄÐ, îô³ö³éí³ óðî÷èñòîñò³

áóëè çàïëàíîâàí³ íà ãðóäåíü, àëå ÷åðåç ñåðéîçí³ åêîíî-

ì³÷í³ ïðîáëåìè â ÍÄÐ öþ ïîä³þ áóëî ïåðåíåñåíî íà äâà

ì³ñÿö³ ðàí³øå.

2005 — óðàãàí Ñòåí, ùî çàðîäèâñÿ 1 æîâòíÿ íàä Ìåêñè-

êàíñüêîþ çàòîêîþ, äîñÿãíóâ óçáåðåææÿ ï³âîñòðîâà Þêà-

òàí. Ïðèíåñåí³ íèì ïðîëèâí³ äîù³ ïðèçâåëè äî çñóâ³â

ãðóíòó â íèçö³ ðàéîí³â Öåíòðàëüíî¿ Àìåðèêè ³ çàãèáåë³

áëèçüêî òèñÿ÷³ ÷îëîâ³ê.Â íàéá³ëüø ïîñòðàæäàë³é Ãâàòåìà-

ë³ äâà ñåëà ñòàëè áðàòñüêèìè ìîãèëàìè äëÿ óñ³õ æèòåë³â.

2010 — ÷îëîâ³÷à çá³ðíà Óêðà¿íè âèãðàëà 39-òó øàõîâó

Îë³ìï³àäó â Õàíòè-Ìàíñ³éñüêó.

2010 — Í³ìå÷÷èíà îñòàíí³ì òðàíøåì ó ðîçì³ð³ 70 ì³ëü-

éîí³â ºâðî çàâåðøèëà âèïëàòó ðåïàðàö³é, íàêëàäåíèõ

íà íå¿ Âåðñàëüñüêèì ìèðíèì äîãîâîðîì (269 ì³ëüÿðä³â

çîëîòèõ ìàðîê—åêâ³âàëåíò ïðèáëèçíî 100 òèñÿ÷ òîíí çî-

ëîòà) 1919 ðîêó.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 
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